
  
 

OBEC BAŠŤ 
Obecní 126, 25085, Bašť 

 

 

Usnesení Rady obce Bašť ze schůze č. 2/2022 ze dne 8. 11. 2022 

 

Usnesení RO č. 1/2/2022 

Rada obce jednomyslně schvaluje navržený pořad schůze.  

 

Smlouva o úvěru mezi KB a Svazkem obcí Pod Beckovem 

Usnesení RO č. 2/2/2022 

Rada obce pověřuje starostku předložit návrh smlouvy o úvěru na nejbližším zasedání 

zastupitelstvu obce. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy. 

 

Smlouva o ručení mezi KB a obcí Bašť 

Usnesení RO č. 3/2/2022 

I. Rada obce pověřuje starostku, aby na Svazku obcí vznesla dotaz k bodu 2.3. ohledně 

výše závazku ručitele (obec Bašť).  

II. Rada obce pověřuje starostku, aby na Svazku obcí rovněž probrala bod 4.6 – převzetí 

závazku ručitele třetí osobou.  

III. Rada obce pověřuje starostku předložit návrh smlouvy o ručení na nejbližším 

zasedání zastupitelstvu obce. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření 

smlouvy.  

 

Informace o závěrech z kontrolního dnu ze dne 8. 11. 2022 k čističce odpadních vod.  

Usnesení RO č. 4/2/2022 

Rada obce bere na vědomí poskytnuté informace. 

 

Seznámení se s projektovou dokumentací, kontejnerová mateřská škola – „Novostavba 

mateřské školy“.   

Usnesení RO č. 5/2/2022 

I. Rada obce pověřuje 1. místostarostku, aby si vyžádala el. verzi projektové 

dokumentace mateřské školy. 

II. Rada obce pověřuje radní Ing. Slottyho a Bc. Pekárka, aby zjistili, zda nejsou vypsané 

dotace na výstavbu, vybavení či jiné oblasti související s mateřskou školou.  

 

Výstavba v Baštěku 

Usnesení RO č. 6/2/2022 

Rada obce pověřuje starostku předložit projektovou dokumentaci k informaci na 

nejbližším zasedání zastupitelstvu obce. 



  
 

 

 

Sjednocení postupu obce a VAK Beroun při vyřizování žádostí na připojení k ČOV 

Usnesení RO č. 7/2/2022 

Rada obce pověřuje starostku, aby kontaktovala oprávněnou osobu z VAK Beroun Ing. 

Josefa Mareše VTU, za účelem sjednocení postupu se společností ohledně vyřizování 

nových žádostí na připojení k ČOV. 

 

Hospodaření obce v roce 2022 

Usnesení RO č. 8/2/2022 

Rada obce pověřuje 2. místostarostku, aby zajistila z účetní firmy výsledovku, rozvahu a 

rozpočet obce k roku 2021. A stav běžného účtu k 31. 10. 2022.  

 

Zajištění fungování kamer 

Usnesení RO č. 9/2/2022 

Rada obce pověřuje radního Pekárka, aby poptal možnou spolupráci a spolufinancování 

kamerového systému s obcí Líbeznice. 

 

Starostka obce Bc. Kateřina Nováková, v.r. 

Místostarostka obce Mgr. Lenka Pátková, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


