
 

OBEC BAŠŤ 
Obecní 126, 25085, Bašť 

 

Usnesení Rady obce Bašť ze schůze č. 6/2022 ze dne 6. 1. 2023 

 

Usnesení RO č. 1/1/2023 

Rada obce jednomyslně schvaluje navržený pořad schůze.  

 

Navýšení odpolední autobusové linky 368 

Usnesení RO č. 2/1/2023 

Rada obce schvaluje navýšení odpolední autobusové linky o dva časy, které je spojeno 

s navýšením příspěvku na dopravu o částku 110 934kč ročně.  

 

Žádost o zřízení věcného břemene a udělení souhlasu se stavbou (p.č. ) 

Usnesení RO č. 3/1/2023 

I. Rada obce revokuje své usnesení č. 3/4/2022 

II. Rada obce schvaluje návrh ČEZ Distribuce a.s., na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízeni distribuční soustavy na zatížené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. k tíži pozemku p.č. k.ú. Bašť ve 

vlastnictví obce. 

III. Rada obce souhlasí s projektovou dokumentací, dle níž má být na pozemku p.č.

k.ú. Bašť ve vlastnictví pana umístěna mobilní zahradní stavba. 

IV. Rada obce pověřuje starostku obce vyhotovením odpovědi společnosti ČEZ distribuce 

a.s. a panu dle bodu II. a bodu III.  

Pro:4     Proti:1 

 

Informace ke stavební komisi 

Usnesení RO č. 4/1/2023 

Rada obce vzala na vědomí informaci o pravidelném scházení stavební komise, způsobu 

jejího jednání a prováděném zápisu.  

 

Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce 

Usnesení RO č. 5/1/2023 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit jednací řád Zastupitelstva obce. 

 

Návrh výše poplatku za svoz směsného odpadu a výše sazby za tříděný odpad a 

bioodpad 

Usnesení RO č. 6/1/2023 



[Sem zadejte text.] 
 

2 
 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení sazby poplatku za jeden litr 

komunálního odpadu, a to z 0,54 na 0,57 a stanovit sazbu za dopravu tříděného odpadu dle 

přílohy č. 1 zápisu.   

 

Zmocnění starostky obce k nakládání s finančními prostředky 

Usnesení RO č. 7/1/2023 

Rada obce pověřuje starostku k nakládání s finančními prostředky obce do výše 20 000kč, 

a to za účelem zajištění běžného chodu obce a obecního úřadu.  

 

Vyhlášení veřejné výzvy na úředníky obce 

Usnesení RO č. 8/1/2023 

I.  Rada obce stanoví, že v obecním úřadu budou vykonávat práci na plný úvazek 2 

úředníci a na poloviční úvazek 1 úředník. 

II. Rada obce schvaluje vyhlášení veřejné výzvy na úředníka obce na pracovní pozici 

samostatný správce majetku, administrativní a spisový pracovník obecního úřadu na plný 

pracovní úvazek. 

III. Rada obce schvaluje vyhlášení veřejné výzvy na úředníka obce na pracovní pozici 

samostatný správce majetku, administrativní a spisový pracovník obecního úřadu na 

poloviční pracovní úvazek. 

 

 

 

Starostka obce Bc. Kateřina Nováková, v.r.  

 

Místostarostka obce Mgr. Lenka Pátková, v.r.   

 

 

 


