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Usnesení Rady obce Bašť ze schůze č. 3/2022 ze dne 23. 11. 2022 

 

Usnesení RO č. 1/3/2022 

Rada obce jednomyslně schvaluje navržený pořad schůze.  

 

Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. k. ú. Bašť 

Usnesení RO č. 2/3/2022 

Rada obce bere na vědomí vyjádření pana k charakteru jím vlastněného pozemku 

p.č. v k.ú Bašť a pro posouzení souladu územního plánu se záměrem vlastníka si od 

vyžádala příslušnou projektovou dokumentaci.  

 

Stavba stojící na pozemku obce Bašť (plánovaná Svazková ZŠ Pod Beckovem) 

Usnesení RO č. 3/3/2022 

Rada obce pověřuje radní pana Ing. Slottyho a paní Mgr. Caltovou, aby vešli v jednání 

s majiteli pozemků sousedících se svazkovou ZŠ.   

 

Knihovní řád, ceník služeb, informace k ochraně osobních údajů 

Usnesení RO č. 4/3/2022 

Rada obce schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Bašť, včetně příloh (příloha č. 1 zápisu 

ze schůze RO). 

Rada obce jmenuje paní Jontofovou vedoucí pracovnicí knihovny. 

 

Žádost Maltézské pomoci, o.p.s. 

Usnesení RO č. 5/3/2022 

Rada obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Maltézské pomoci, o.p.s. s ohledem na 

zjištěné skutečnosti související s dopravou dotčeného dítěte do školského zařízení. 

 

Ukončení smluvního vztahu s firmou Dynatech s.r.o. 

Usnesení RO č. 6/3/2022 

Rada obce nesouhlasí s uzavřenou smlouvou mezi obcí a společností Dynatech s.r.o. na 

poskytnutí informačního systému Croseus ze dne 8. 4. 2022. 

Rada obce pověřuje starostku ukončením smluvního vztahu založeného výše uvedenou 

smlouvou s firmou Dynatech s.r.o. 

 

 



Dodávka plynu na rok 2023 

Usnesení RO č. 7/3/2022 

Rada obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí se společností PRE na dodávku 

zemního plynu z důvodu konce platnosti stávající smlouvy, a pověřuje starostku obce Bc. 

Novákovou podpisem zaslané nabídky na dodávku zemního plynu na období 1.1. 2023 až 

31.12.2023 ze dne 21. 11. 2022. Přílohou č. 2 tohoto zápisu je nabídka od společnosti 

PRE. 

 

 

 

 

Starostka obce Bc. Kateřina Nováková, v.r. 

 

Místostarostka obce Mgr. Lenka Pátková, v.r. 

 


