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Odůvodnění: 

Před intenzifikací byla ČOV Bašť provozována s průměrným přítokem odpadní vody, který 
odpovídal hodnotě 2800 EO. Kapacita ale byla podle provozní dokumentace 1500 EO.  
Jednalo se o hrubou chybu plánování počtu připojovaných obyvatel a kapacit kanalizačního 
systému a ČOV, tato chyba byla uvedena v územním plánu a výstavba by vůbec ve stávajícím 
rozsahu nemohla být povolena, nebýt tohoto závažného pochybení. Současným rozšířením 
bude navýšena kapacita, ale podle provozovatele došlo od té doby k navýšení přítoku. Pro 
další rozvoj obce bude potřeba další rozšíření kapacity ČOV. V areálu čističky je prostor pro 
možnou stavbu další linky biologického čištění. Problematická je absence hygienického 
ochranného pásma. Práce na intenzifikaci ČOV pokračují podle nového harmonogramu, kdy 
k dokončení prací na základě uzavřeného dodatku by měly být dokončeny 22. 4. 2023. Dále 
došlo mezi Zhotovitelem a obcí Bášť k dohodě o změny závazku ze smlouvy, a to na doporučení 
autorského dozoru, provozovatele, zhotovitele i technického dozoru investora o nutnosti 
osazení odvodňovacího lisu s vyšším výkonem. Vyšší výkon odvodňovacího lisu zajistí, že tento 
lis nebude muset běžet nepřetržitě, a navíc nebude muset být měněn v případě další 
intenzifikace ČOV. Obci se u Zhotovitele po dlouhých jednáních podařila vyjednat sleva 
z původně nabízené částky. Dodatek bude připraven v lednu a tímto dodatkem by nemělo 
dojít k posunu termínu pro dokončení díla.  

 
Dne 30. 6. 2022 přijalo zastupitelstvo obce Bašt na svém jednání usnesení č. 9/034 bod ii) cituji 
„Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Mgr. Vítězslava Kalibu přípravou 
technického zadání budoucího navýšení kapacity ČOV nad aktuálně řešených 3500 EO“. Dotaz 
na bývalého na pana Mgr. Kalibu – Byla někomu zadána příprava technického zadání 
budoucího navýšení kapacity ČOV? 
Odpověď: Zastupitel Mgr. Kaliba se z jednání omluvil, tento dotaz bude znovu vznesen na 
lednovém zasedání zastupitelstva. 
 
 
Dále v rámci tohoto bodu bylo tehdejším starostou panem Mgr. Kalibou řečeno, že z důvodu 
absence příslušného dotačního zdroje, musí obec stávající projekt intenzifikace realizovat 
zcela z vlastních prostředků. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 21. výzvu k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Životní prostředí 2021 – 2027 v rámci Opatření 
1.4.2 s názvem Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšení odstraňování 
specifického znečištění, a to s dotací 30% celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. 
Kč.  Příjem žádostí byl od 15. 8. 2022 do 20. 10. 2022 a obec měla veškerou připravenost, tj. 
plnou projektovou připravenost, ke dni podání žádosti o podporu měla uzavřenou smlouvu o 



dílo na vlastní realizaci, měla vydáno pravomocné stavební povolení. Dotaz na pana Mgr. 
Kalibu: Z jakého důvodu nebyla podána žádost o dotaci, když navíc dne 1. 7. 2022 byla 
podepsána dohoda o provedení práce na dobu neurčitou v rozsahu max. 300 hodin jejíž 
předmětem bylo cituji: “Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě 
vykonávat pro zaměstnavatele práci spočívající v komplexní přípravě dotačních projektů, vč. 
koordinace aktivit nutných pro přípravu a zpracování žádostí o dotace.  
2 dotaz na pana Mgr. Kalibu: Co tedy tento zaměstnanec od 1. 7. 2022 vykonával za práci, když 
nebyla podána jediná žádost o dotaci? 
 
Odpověď: Zastupitel Mgr. Kaliba se z jednání omluvil, tyto dotazy tedy budou vzneseny na 
příštím lednovém jednání zastupitelstva obce. 
 

 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Bašť:  
 

i. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané informace paní místostarostkou Mgr. 

Caltovou k průběhu intenzifikace ČOV. 

 


