
1 
 

 
 

Obec Bašť 
Zastupitelstvo obce Bašť 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bašť, konaného dne 20.10.2022 od 18:00 hodin, 
ve velkém sále Komunitního centra Bašť (U Oličů), Dlouhá 52 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním 
starostou obce Mgr. Vítězslavem Kalibou MPA. (dále jako „předsedající"). 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce doručeno osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 
pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný 
návrh nebyl podán). Poslední den patnáctidenní lhůty pro konání ustanovujícího zasedání připadl na 
pondělí 24.10. 2022.  
Informace o místě, době a navrženém programu ustavujícího zasedání zastupitelstva byla podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Bašť zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 10. 2022 do 20. 10. 2022 Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce". 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, 
že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Bašť a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě 
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na 
připraveném archu (příloha č. 2 zápisu). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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Program 
 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil  
ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Pátkovou a Ing. Antonína Kremla 
a zapisovatelem  Ing. Adélu Kokešovou 
 
2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Bc. Kateřinou Novákovou byl 
vznesen návrh na doplnění bodu “Fungování obecního úřadu Bašť a předání agendy”, a to jako první 
bod programu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
2.1. Fungování obecního úřadu Bašť a předání agendy  
2.2. Volba starosty a místostarostů  

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů 
b) volba starosty 
c) volba místostarosty/ů 
d) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 zákona o obcích) 

 
2.3. Volba rady obce 

a) volba členů rady obce 
b) rozhodnutí o odměnách za výkon funkce radního 

 
2.4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

 
2.5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů  zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích) 
 

2.6. Bližší určení podmínek zasedání výborů a konkretizace podmínek jejich odměňování 
2.7. Různé 

 
Výsledek hlasování: Pro  14 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kaliba) 
Usnesení č. 1/01/2022 bylo schváleno. 
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2.1 Fungování obecního úřadu Bašť a předání agendy 

Diskuse byla vedena nad způsobem předání úřadu a stávajícím personálním zajištěním obecního 
úřadu, a dále byly řešeny termíny, ve kterých bude předána veškerá agenda. 

Na dotazy zastupitelů i některých přítomných občanů, týkající se ukončení pracovního poměru všech 
pracovnic úřadu dohodou bez dvouměsíční výpovědní lhůty, dosavadní starosta odpověděl, že je to 
jejich osobní věc a důvody na této schůzi sdělovat nebude. Obec ukončila pracovní poměr se dvěmi 
administrativními pracovnicemi k datu 15. 10 2022 a s jednou k datu 14. 10. 2022. Skutečnost, že 
zvoleným postupem dojde k paralizování úřadu pro občany odmítl komentovat. S návrhem usnesení 
týkající se předání úřadu a termínů v něm stanovených uvedl, že agendu předá formou protokolu, ale 
nemůže na úřadu po celou dobu předávání být. Bylo navrženo toto usnesení:  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť pověřuje dosavadního starostu Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA. předáním 
obce tj. veškerých písemností vztahujících se k činnosti obce, evidencí, přístupových hesel, razítek, 
klíčů, přístupů k softwaru, jakož i ostatních informací nezbytných k zabezpečení plynulého chodu 
obce nově zvolenému vedení obce a to v následujících termínech dne 21. 10. 2022 od 8:00. 
Konečný termín pro předání byl stanoven do 31. 10. 2022. O předání obce bude sepsán protokol.  
 
Odpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA 

Kontrola splnění usnesení: Bc. Kateřina Nováková 

Výsledek hlasování: Pro  14 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kaliba) 

Usnesení č.2/01/2022 bylo schváleno. 

2.2 Volba starosty a místostarostů 

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby 
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně 
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek 
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu 
způsobu hlasování. 
Žádné návrhy nebyly podány. 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení 
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých kandidátech bude 
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již 
nebude v hlasování pokračováno. 

 
b) volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy:  
 
Členka zastupitelstva Zuzana Schubertová navrhla zvolit do funkce starostky Bc. Kateřinu 
Novákovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bašť volí starostkou Bc. Kateřinu Novákovou. 

 
Výsledek hlasování: Pro  14 Proti 0 Zdrželi se 1 (Nováková) 

Usnesení č. 3/01/2022 bylo schváleno. 

Po zvolení starosty převzala starostka Bc. Kateřina Nováková vedení zasedání (dále jako „předse-
dající"). 

 

c) volba místostarostů 
Předsedající vyzvala, aby členové zastupitelstva podali návrhy na počet, určení a pověření 
místostarostů.  Byly podány následující návrhy: Starostka Bc. Kateřina Nováková navrhla zvolit dvě 
místostarostky a to do funkce 1. místostarostky Mgr. Lucii Caltovou a do funkce 2. místostarostky 
Mgr. Lenku Pátkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Proběhla krátká diskuze o důvodech, které vedly k navrhovanému uspořádání 
místostarostek.  

 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Bašť: 

i. volí dvě místostarostky 
ii. volí 1.místostarostkou Mgr. Lucii Caltovou 

iii. volí 2.místostarostkou Mgr. Lenku Pátkovou 
iv. pověřuje 1. místostarostku obce Mgr. Lucii Caltovou zastupováním starostky obce v době 

její nepřítomnosti a podepisováním dokumentů obce spolu se starostkou. Dále pověřuje 
1. místostarostku Mgr. Lucii Caltovou zajištěním agendy týkající se veřejných zakázek 
včetně správy profilu zadavatele v elektronickém nástroji pro zadávání veřejných 
zakázek a školením zaměstnanců obecního úřadu v této oblasti. Dále ji pověřuje 
dohledem nad plněním smluv vzešlých z veřejných zakázek. 

v. pověřuje 2. místostarostku Mgr. Lenku Pátkovou provedením hloubkové analýzy 
fungování obecního úřadu, pracovní činnosti zaměstnanců obecního úřadu a ostatních 
osob vykonávajících jakoukoli finančně ohodnocenou práci pro obec. Po provedené 
analýze seznámí 2.místostarostka starostku obce jako statutární orgán s výsledkem 
analýzy. Dále ji pověřuje revizí interních předpisů obce.  

 
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti      3 (Vacek, Megerová, Kaliba) Zdrželi se 1 (Krtil) 
Usnesení č. 4/01/2022 bylo schváleno. 

 
d) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

Předsedající dále navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové 
zastupitelstva obce byli uvolněni pro výkon funkce starostky a jedné místostarostky obce. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Na vznesený dotaz bylo vysvětleno, že uvolnění 2. místostarostky a její 
pověření není konečné, ale bude se odvíjet od aktuálních potřeb obce a může se v průběhu 
funkčního období změnit.  
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Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Bašť v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce starostky a 2. místostarostky obce budou členové zastupitelstva uvolněni. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10      Proti 3 (Vacek, Megerová, Kaliba)   Zdrželi se  2 (Krtil, Chvátal) 
Usnesení č. 5/01/2022 bylo schváleno. 
 
 

2.3 Volba rady obce 

a) zvolení členů rady obce 

Předsedající úvodem informovala o povinnosti zvolit radu obce a to podle § 99 odst. 3, zákona 
o obcích (obecní zřízení). Vzhledem k tomu, že počet členů rady nesmí přesahovat 1/3 počtu členů 
zastupitelstva obce, bude v Bašti rada 5 členná. 3 členové jsou dáni, a to starostka a dvě 
místostarostky, proto se budou volit pouze 2 zbývající členové. 

Předsedající navrhla zvolit za členy rady Ing. Romana Slottyho Ph.D. a Bc. Michala Pekárka. 
Nebyly vzneseny jiné návrhy. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.   
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo obce Bašť schválilo za členy rady Ing. Romana Slottyho a Bc. Michala Pekárka. 

Výsledek hlasování: Pro  10 Proti 5 (Kaliba, Vacek, Megerová, Krtil, Chvátal)
 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/01/2022 bylo schváleno. 
 
b) rozhodnutí o odměnách za výkon funkce radního 

Předsedající informovala, že radní, jejichž členství je dáno zákonem, tedy starostka a dvě 
místostarostky nepobírají za tuto funkci žádnou odměnu. Dalším dvěma radním navrhuje odměnu 
každému ve výši 7 223 Kč. 

Nebyly vzneseny jiné návrhy. 
Před hlasováním byla dána možnost sdělit svá stanoviska zastupitelům a přítomným občanům. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť schválilo odměnu pro volené členy rady každému ve výši 7 223 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro   11   Proti 1 (Krtil)   Zdrželi se 4 ( Kaliba, Vacek, Megerová,  Chvátal) 
Usnesení č. 7/01/2022 bylo schváleno 

 

2.4 Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů 
výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí 
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 
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tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 
119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy.  

Jiný návrh podán nebyl. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování: Pro  15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/01/2022 bylo schváleno. 

 
b) volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Starostka Kateřina Nováková navrhla zvolit do funkce předsedy 
finančního výboru Ing. Adélu Kokešovou.  
Jiný návrh podán nebyl. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť  volí předsedou finančního výboru Ing. Adélu Kokešovou. 
Výsledek hlasování: Pro  12 Proti 1 (Kaliba)   Zdrželi se 2 (Kokešová, Krtil) 
Usnesení č. 9/01/2022 bylo schváleno. 

 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Starostka obce navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního 
výboru Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA.  
 
Jiný návrh podán nebyl. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA. 
 

Výsledek hlasování: Pro  4 Proti 7 (Sloty, Caltová, Dušek, Kreml, Pekárek, Schubertová, 
Pátková) Zdrželi se 4 (Kaliba, Nováková, Kokešová, Jiříková) 
Usnesení č. 10/01/2022 nebylo schváleno. 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání dalšího návrhu na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Bc. Michal Pekárek navrhl do této funkce Bc. Jiřího Vacka.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť volí předsedou kontrolního výboru Bc. Jiřího Vacka. 
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Výsledek hlasování: Pro  14 Proti 0 Zdrželi se 1 (Vacek) 

Usnesení č. 11/01/2022 bylo schváleno. 
 

d) volba členů finančního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly 
podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit za členy finančního výboru Ing. Martina Gazdíka a Ing. Vladimíru 
Holíkovou, Ph.D. 

Byl podán protinávrh Mgr. Vítězslava Kaliby, MPA., který navrhl Ing. Andreu Mazánkovou, DiS. 

Následně došlo k představení jednotlivých kandidátů na členy finančního výboru. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť volí za členku finančního výboru Ing. Andreu Mazánkovou, DiS. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  4 (Caltová, Kreml, Pekárna, Slotty)    Zdrželi se 5 (Pátková, 
Kokešová, Nováková, Dušek, Schubertová) 
Usnesení č. 12/01/2022 nebylo schváleno. 
Předsedající dala hlasovat pro původní návrh.  
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť volí za členy finančního výboru Ing. Martina Gazdíka a Ing. Vladimíru 
Holíkovou, Ph.D. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10 Proti 0     Zdrželi se 5 (Kaliba, Vacek, Megerová, Krtil, 
Chvátal) 
Usnesení č. 13/01/2022 bylo schváleno 

 
e) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. 
Předsedající navrhla zvolit Mgr. Petra Duška a Eduarda Chvátala. 

Jiný návrh podán nebyl. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť volí za členy kontrolního výboru Mgr. Petra Duška a pana Eduarda 
Chvátala. 

Výsledek hlasování: Pro  13 Proti 0 Zdrželi se 2 (Dušek, Chvátal) 
Usnesení č. 14/01/2022 bylo schváleno. 

 
2.5 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona 
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši:  
1.000 Kč členům výborů/komisí-nezastupitelům ode dne jejich zvolení členy výborů,  
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2.400 Kč členům výborů/komisí-zastupitelům,  
1.805 Kč zastupitelům bez dalších funkcí ode dne přijetí usnesení,  
2.900 Kč předsedům výborů/komisí. 
Předsedající navrhla odměnu za výkon funkce místostarostky obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). 
Neuvolněná místostarostka 28.900 Kč. 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné další návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. 

 

 

 

     Návrh usnesení 

i. Zastupitelstvo obce Bašť v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto: 

 
Místostarosta neuvolněný                        28.900 Kč 
Předseda výboru/komise                            2.900 Kč 
Členům výborů/komisí-zastupitelům       2.400 Kč 
Členům výborů/komisí-nezastupitelům  1.000 Kč 
Členům zastupitelů bez dalších funkcí     1.805 Kč 

 
ii. Zastupitelstvo obce Bašť v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, 

že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne jako součet dvou až tří odměn (podle počtu vykonávaných 
funkcí) stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích. 

 
iii. Zastupitelstvo obce Bašť v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na 
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální 
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce: starosty, 
místostarosty, předsedy výboru, členy výboru, bude odměna náležet ode dne zvolení do 
této funkce. 

 
iv. Zastupitelstvo obce stanoví, že pokud se člen zastupitelstva v I. pololetí roku nedostaví 

k žádnému jednání zastupitelstva obce, bude jeho odměna od začátku II. pololetí nulová. 
 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 Kaliba) 
Usnesení č. 15/01/2022 bylo schváleno. 

 
2.6 Bližší určení podmínek zasedání výborů a bližší podmínky jejich odměňování 

Předsedající přednesla návrh usnesení. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány 
žádné další návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení 

i. Zastupitelstvo obce Bašť stanoví, že výbory se schází minimálně 1 x za čtvrtletí počínaje 
1. 1. 2023 s tím, že z každého jednání bude předsedou výboru vyhotoven a nejpozději do 
konce daného kalendářního čtvrtletí předán zápis na obecní úřad. 

 
ii. Zastupitelstvo obce Bašť stanoví, že v případě, že se výbor nebude scházet minimálně 1 x 

za čtvrtletí počínaje 1. 1. 2023 a zároveň nebude odevzdán zápis z každého takového 
jednání nejpozději do konce daného kalendářního čtvrtletí na obecní úřad, dojde ke 
krácení odměny a to tak, že v následujícím čtvrtletí bude odměna takových členů nulová. 
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iii. Zastupitelstvo obce Bašť pověřuje 1. místostarostku obce účastí na 1.  jednání a předání 

posledního zápisu kontrolního výboru nově zvoleným členům kontrolního výboru a 
pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení zastupitelstva od tohoto posledního 
zápisu 

 
Výsledek hlasování: Pro  15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16/01/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

2.7 Pověření starostky v zastupování na sněmu delegátů Svazku obcí pod Beckovem 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť pověřuje starostku obce Bašť Bc. Kateřinu Novákovou k zastupování na 
sněmu delegátů Svazku obcí pod Beckovem. 

Výsledek hlasování: Pro  15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17/01/2022 bylo schváleno. 

 

2.8 Různé - Diskuse 

Bývalý místostarosta Václav Žihla informoval o termínu kontrolního dnu k ČOV, který se bude konat 
v úterý 25. 10. 2022 od 13:00 na obecním úřadě a předal do rukou starostky složku se dvěma 
Změnovými příkazy. Tato byla převzata. 
 
Dále byla vznesena žádost o vyjádření k informaci o záměru prodeje nemovitého majetku 
konkrétnímu zájemci, zveřejněné 16. 9. 2022 na úřední desce. Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  sdělil, že 
k této věci podá informace až po jejím prostudování. 

 
Dále byl vznesen dotaz k důvodu, které vedly k rozhodnutí nezřizovat další nepovinné výbory. 
Předsedající se vyjádřila tak, že agendu těchto výborů zastupitelstvo nehodlá opomenout. Možnost 
jejich zřízení a zvolení členů bude předmětem dalších jednání zastupitelstva. 
 
Poslední dotaz byl vznesen k termínu proplacení uskutečněné akce sdružení Zahrádkářů Bášť. 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva 20. 10. 2022 v 19:46 hod. 
 

Přílohy zápisu:  

 Prezenční listina 
 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
 Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 

 

Zapisovatel:  Ing. A. Kokešová, v. r. 

 

 

Ověřovatelé:  Mgr. Lenka Pátková, v. r.  

  Ing. Antonín Kreml, v. r. 
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Starostka:     Bc. Kateřina Nováková, v. r. 

 

 
 
 
 
 
 

Razítko obce 

 


