
 

OBEC BAŠŤ 
Obecní 126, 25085, Bašť 

 

 

Usnesení Rady obce Bašť ze schůze č. 5/2022 ze dne 22. 12. 2022 

 

Usnesení RO č. 1/5/2022 

Rada obce jednomyslně schvaluje navržený pořad schůze.  

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

Usnesení RO č. 2/5/2022 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu obce na rok 2023.  

 

Výběr účetní firmy 

Usnesení RO č. 3/5/2022 

I. Rada obce souhlasí s výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky od firmy 

Vicesimum s.r.o. na zajištění účetních služeb pro obec Bašť, a to na základě provedeného 

poptávkového řízení, pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, za měsíční cenu 40 000Kč 

bez DPH.  

II. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o vedení účetnictví s firmou 

Vicesimum.  

 

Dodatek č. 3 k ČOV 

Usnesení RO č. 4/5/2022 

I. Rada obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem Intenzifikace čistírny 

odpadních vod Bašť. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla ani k posunu 

termínu pro dokončení díla.  

II. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem uvedeného dodatku č. 3.  

 

Objednávka IT techniky 

Usnesení RO č. 5/5/2022 

Rada obce schvaluje objednávku klávesnice, myši, monitoru, dongle a licence na 8 Eset 

antivirů dle přílohy č. 1, v celkové ceně 15 661 kč, bez DPH od firmy Balcom. 

 

Žádost o souhlas s provedením stavby ČEZ Distribuce a.s. Bašť – Za Dvorem 

Usnesení RO č. 6/5/2022 

Rada obce schvaluje žádost ČEZ Distribuce a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci, 

stavbě Bašť- Za Dvorem,  č. stavby  ze dne 

5.12.2022 



[Sem zadejte text.] 
 

2 
 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce a.s. Bašť – Za Dvorem 

Usnesení RO č. 7/5/2022 

I. Rada obce schvaluje žádost ČEZ Distribuce a.s., o souhlas s provedením stavby Bašť- 

Za Dvorem, č. stavby  ze dne 5.12.2022, tak jak je 

uvedeno v předloženém výkresu.  

II. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem souhlasu se stavbou, který dává obec 

Bašť jako vlastník sousedního pozemku p.č. k.ú. Bašť za účelem získání územního 

souhlasu. 

 

Objednávka technické soli 

Usnesení RO č. 8/5/2022 

Rada obce schvaluje nákup posypové soli za částku 17 896 kč o obsahu 25kg od firmy 

Triocolor s.r.o.  

 

Smlouva s Českou poštou, s.p. 

Usnesení RO č. 9/5/2022 

i. Rada obce schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2022/08102 

s Českou poštou, s.p.   

ii. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o zajištění služeb pro Českou 

poštu, s.p.  

 

Schválení návrhu rozpočtu mateřské školy Bašť a návrhu střednědobého výhledu  

Mateřské školy Bašť 

Usnesení RO č. 10/5/2022 

I.  Rada obce souhlasí s návrhem rozpočtu Mateřské školy Bašť a jeho vyvěšením na 

úřední desce (příloha č. 2) 

II. Rada obce souhlasí s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy a 

jeho vyvěšením na úřední desce (příloha č.3) 

 

 

 

 

Starostka obce Bc. Kateřina Nováková, v.r. 

 

Místostarostka obce Mgr. Lenka Pátková, v.r. 

 

 


