
 
 

Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

Záznam usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 22. 09. 2022, od 19:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 

 

Zahájení jednání zastupitelstva 

Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 19:00 hodin 

starostou obce, Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA (dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající jednání konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bašť zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 15. 09. do 22. 09. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“.  

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 

konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů 

zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

 

  

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Václav Žihla a Martin Sviták, zapisovatelem bude 

předsedající Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

 

 

2.  Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

 

Předsedající navrhl změnu názvu bodu č. 5 na „Schválení věcných darů na akci Sportovní den 

s URBAN CHALLENGE“ 

 

 

 

Hlasování:  

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

schvaluje program 37. jednání v uvedeném znění: 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  

2. Schválení programu 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022 



4.  Schválení výběru dodavatele VZMR „NOVÁ NÁVES BAŠŤ- bourací práce objektů 

SO 101, SO 102 a ostatních objektů na pozemcích areálu“ 

5. Schválení věcných darů na akci Sportovní den s URBAN CHALLENGE 

6. Změna Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - ZO ČZS Bášť 

7. Různé 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se:    0 

 

Usnesení č. 1/037 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2022. 

 

 
 

K bodu proběhla diskuse, kdy zastupitelky Mgr. Lucie Caltová a MgA. Kristina Přecechtělová 

se dotazovaly na důvod navýšení položek Knihovny, se kterým nesouhlasí. Předsedající, 

starosta obce, položky okomentoval. Zastupitelky zopakovaly, že nesouhlasí s navýšením 

personálu Knihovny. 

 

Dotazy padly také k položce „Dohody – veř. Zeleň“, kdo je z této položky placen. I k této 

položce předsedající doplnil komentář. 

 

Rozpočtové opatření bylo Zastupitelům rozesláno po jeho vytvoření 19.9. s komentářem: 

„Toto RO řeší jak příjmy – dle popisu, tak změnu výdajů – úprava některých částí rozpočtu 

s ohledem na posílení personálu a úpravu platů od 1.9.2022. Dál navyšuje některé položky 

(dary, služby).“ 

 



Předsedající zdůraznil, že je o rozpočtovém opatření se hlasuje jako celku. Byl čas o konání 

Zastupitelstva vznést dotaz nebo připomínku k návrhu. Na jednání zastupitelstva již položky 

ad hoc upravovat nelze. 

 

 

Zastupitelstvo obce pro projednání  

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  3 Proti: 1 (MgA. Přecechtělová) Zdrželo se:   1 (Mgr. Caltová) 

 

Usnesení: 2/037 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

4. Schválení výběru dodavatele VZMR „NOVÁ NÁVES BAŠŤ- bourací práce objektů 

SO 101, SO 102 a ostatních objektů na pozemcích areálu“ 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen výsledek posouzení došlých nabídek k VZ, který provedl 

starosta obce, a to na základě elektronicky doručených nabídek v systému tenderarena.cz. 

Celkem bylo v termínu doručeno 15 nabídek. 

 

Na dotaz zastupitelky Mgr. Caltové kdo provedl posouzení a hodnocení, starosta odpověděl, 

že on sám, neboť všechny nabídky byly doručeny do elektronického systému, ve kterém není 

možné měnit obsah. Hodnotícím kritériem byla pouze celková cena bez DPH. Splnění kritérií 

je pak kontrolováno pouze u nabídky, která má nejnižší nabídkovou cenu. Dle názoru starosty 

tato nabídky veškeré náležitosti splňuje. Všechny nabídky byly zastupitelům poslány, aby si 

mohli udělat vlastní kontrolu. 

 

Dále Mgr. Caltová upozornila na formální chyby ve smlouvě: 
- čl. 9, odst. 11 - upravit zákon – správně má být č. 134/2016 Sb. 

- čl. 13, odst. 2 – u pana Romana Turečka je zřejmě špatný formát telefonního čísla (osoba 

dodavatele) 

 

Zastupitelstvo obce 

 

i. Schvaluje nabídku uchazeče PB SCOM s.r.o., IČ: 25397087, se sídlem Radniční 

28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, s celkovou nabídkovou cenou 

1 494 019,68 Kč bez DPH jako vítěznou 

ii. Schvaluje podpis Smlouvy o dílo s vítězným uchazeče dle bodu i. tohoto usnesení 

iii. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle bodů i. a ii. tohoto usnesení, a to 

po zapracování oprav Smlouvy dle diskuse 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:  Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 3/037 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 



 

5. Schválení věcných darů na akci Sportovní den s URBAN CHALLENGE 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení věcný dar od společnosti Alza.cz v celkové 

hodnotě 40 181,00 Kč. 

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

Schvaluje přijetí věcného daru od společnosti Alza.cz v celkové hodnotě 40 181,00 Kč 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:     0    Zdrželo se:    

 

Usnesení: 4/037 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

6. Změna Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - ZO ČZS Bášť 

 

Zastupitelstvu byl předložen návrh na změnu Veřejnoprávní smlouvy se spolkem ZO ČZS 

Bášť spočívající ve změně lokace realizovaných akcí. 

 

 

Zastupitelstvo obce pro projednání  

i. Schvaluje změnu veřejnoprávní smlouvy se spolkem ZO ČZS Bášť 

ii. Pověřuje starostu obce uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu i. tohoto 

usnesení 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:      Zdrželo se:   0 

 

Usnesení: 5/037 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

7. Různé 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání zřízení organizační složky obce – Obecní 

knihovna Bašť, vč. návrhu Zřizovací listiny. Po dohodě s Knihovnou města Brandýs nad 

Labem bylo nakonec domluveno, že bude lepší, když obec, resp. Zastupitelstvo obce projedná 

nové zřízení organizační složky obce a schválí novou zřizovací listinu, která vychází z obecně 

používaného vzoru. 

 

V tomto bodě stejně jako u bodu k projednání Rozpočtového opatření byly vzneseny stejné 

připomínky ohledně knihovny – nesouhlas s navýšením, není potřeba řešit zastupitelnost. 

Zřizovací listinu by mělo projednat až nové Zastupitelstvo obce. K tomu předsedající uvedl, 

že i nové Zastupitelstvo bude jednat o stejném bodu – materiál se nemůže nijak lišit. Jde 

víceméně o formální akt, jak tyto knihovny na obcích fungují.  



Předsedající ukončil diskusi a přistoupil k hlasování 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 
i. Zřizuje Organizační složku obce s názvem Obecní knihovna Bašť 

ii. Schvaluje znění Zřizovací listiny Organizační složky obce Obecní knihovny Bašť 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 3 Proti: 1 (MgA. Přecechtělová) Zdrželo se: 1 (Mgr. Caltová) 

 

Usnesení: 7/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

Dále starosta podal informace ohledně průběhu projektu Intenzifikace Čistírny odpadních vod 

Bašť: 

- Po vypuštění nádrže byl odhalen velmi špatný technický stav, zřejmě havarijní stav, 

stěny nádrže, která vyžaduje sanaci. Stav nádrže nebylo možné odhalit dříve, než byla 

nádrž vypuštěna. 

o Sanace si vyžádá více práce a více náklady, které nebyly dosud Zhotovitelem 

poskytnuty k projednání 

o Předpokládaná hodnota více prací by se měla pohybovat v řádech nižších 

stovek tisíc, ovšem jde zatím o hrubý odhad 

o Dle informace Zhotovitele si tyto více práce vyžádají také posun termínu 

dokončení díla – obec prostřednictvím TDI bude trvat na řádném vysvětlení a 

zdůvodnění posunu 

o Zhotovitel také nad to žádá o změnu periody fakturace, a to z dvouměsíčního 

cyklu na měsíční – bude odeslána starostou odpověď, že tato změna s ohledem 

na Zákon o zadávání veřejných zakázek není možná. 

- Zhotovitel požaduje výměnu části navrhované technologie („kalolis“), a to z důvodu 

nedostatečného výkonu. Autorský dozor, projektant stavby však dosud trvá na 

správnosti projektu – bude tedy dále řešeno a předloženo v budoucnu k projednání 

Zastupitelstvu obce. 

- Poslední dosud známá připravovaná změna se týká zakrytí odpachovací jednotky, kdy 

Zhotovitel navrhuje změnu materiálu zastřešení 

Starosta obce Zastupitelstvo dále informoval o přípravě provizorních tříd pro prvňáčky 

školního roku 2023/2024. U prostor Komunitního centra Bašť musí proběhnout v souladu 

s legislativou změna/doplnění užívání. K této změně je zapotřebí zpracovat podklady. 

Potřebné práce probíhají. 

 

Místostarosta, Václav Žihla informoval o změně provozovatele ČOV, a to z VaK Zápy na 

VaK Beroun, a to jako výsledek obchodního vztahu těchto společností. Pro formálnímu 

narovnání bude obec ze strany VaK Beroun vyzvána k jednání. 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 19:55 

 

 

 



 

Přílohy záznamu: 

1) Prezenční listina 

2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 

 

Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ……………………………………. 

 

Ověřili: Martin Sviták    ……………………………………. 

 

Václav Žihla    ……………………………………. 

 

Starosta: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ……………………………………. 
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