
 

Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 
 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 1. 2023 od 18.00 hod ve velkém 

sále Komunitního centra Bašť (Dlouhá 52, Bašť). 

 

Zahájení jednání zastupitelstva 

Jednání zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hod starostkou 

obce, Bc. Kateřinou Novákovou (dále jako předsedající). 

Předsedající konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo dle zákona o obcích řádně svoláno, informace 

o termínu, místě a návrhu jeho programu byla obecním úřadem zveřejněna na úřední desce a na 

elektronické úřední desce dne 11. 1. 2023. Předsedající konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 

14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle 

ustanovení § 92 odst. 3. zákona o obcích). Prezenční listina je uvedena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Dále předsedající uvedla, že je pořizován zvukový záznam jednání. 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelů 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Ing. Antonína Kremla a Mgr. Lucii Caltovou, zapisovatelkou byla 
určena Mgr. Lenka Pátková. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který byl spolu s podklady zaslán členům 

zastupitelstva. Dále předsedající navrhla změnu v programu ve smyslu prohození programových čísel 8 

za 7 oproti zveřejněnému programu. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje změnu v číslování bodů 7 a 8 a schvaluje takto upravený program 

4. zasedání zastupitelstva obce Bašť. 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Projednání a schválení střednědobého výhledu na roky 2023-2025 

4. Projednání a schválení rozpočtu obce Bašť na rok 2023 

5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva 

6. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 obce Bašť o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 

7. Schválení sazby za dopravu nádoby na tříděný odpad a bioodpad 

8. Pověření starostky obce Bašť k zastupování ve věci spolupráce s pořizovatelem při projednávání 

a pořizování územně plánovací dokumentace obce 

9. Schválení ukončení smlouvy o zabezpečení požární ochrany obce Bašť s městem Neratovice 

10. Projednání a schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro 

roky  2022-2031. 



11. Různé 

Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/04/2023 bylo schváleno 

3. Projednání a schválení střednědobého výhledu na roky 2023-2025  

Předsedkyně finančního výboru Ing. Adéla Kokešová představila, z jakých podkladů se vycházelo pro 

sestavení výhledu. Loňský rozpočet a jeho plnění, příspěvky od státu v roce 2022, již započaté projekty 

a projekty připravované. Pro letošní a následující roky se ve výdajích počítá především s dokončením 

čističky a připravovanou školou. 

Dotaz z publika: Nebude schodek o výši 36 mil. pro chod obce v budoucnu dělat potíže? Co to bude 
znamenat? Z čeho to bude obec hradit? 
 
Předsedající odpověděla, že vysokými částkami v nákladech jsou převážně investice do projektu  
„Čistička“, která činí podíl 27 mil. a velká část přešla do letošního roku. Druhou velkou investicí je projekt 
„Škola“. Úvěr, který je nyní přes 7%, je pro obce nerealizovatelný – likvidační, nemohou to samy 
utáhnout. Čeká se, jak se k tomu postaví ministerstvo. 

Dotaz z publika: Jak je to s náklady na novou školu a novou náves? 

Předsedající uvedla, že se jedná o dva samostatné projekty. Projekt "Škola" je projektem svazku Obcí 

pod Beckovem a projekt "Nová náves" je projektem obce. Na školu je v současné době odhad rozpočtu 

přes 600 mil. korun a zhruba o letních prázdninách v roce 2023 se počítá se začátkem realizace. 

Financování je plánováno jak z dotací pro svazkové školy, vyhlášené ministerstvem školství, tak 

podílovým rozpočítáním mezi obce ze svazku, resp. podle počtu obyvatel. Financování zatím není 

definitivně dořešeno, stále probíhají jednání s Rozvojovou bankou, Ministerstvem financí, Ministerstvem 

školství a dalšími. 

Nová náves je v úplném začátku. V současnosti probíhají pravidelné schůzky s projektanty a začíná se 

pracovat na plánech. Je potřeba mít připravené plány, aby bylo možné reagovat na vypsané dotace, bez 

kterých je realizace ohrožena. Je počítáno s částkou 4,5 mil. korun bez DPH na projektovou dokumentaci 

pro územní a stavební řízení a pro inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí 

o umístění staveb a stavební povolení. Otázka, zda do celého projektu půjde obec sama nebo bude 

hledat investora zatím není finálně dořešena. O bytový dům se dříve zajímala i společnost Alza, dle jejího 

zástupce se zajímali i o samotný projekt bytového domu.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje návrh střednědobého výhledu obce na roky 2023-2025, který je 

Přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/04/2023 bylo schváleno 

4. Projednání a schválení rozpočtu obce Bašť na rok 2023 

Předsedající uvedla, že návrh rozpočtu obce Bašť na rok 2023 byl řádně zveřejněn na úřední desce 

obecního úřadu. Rozpočtové výdaje obce budou hrazeny jak rozpočtovými příjmy, tak případně 

i finančními prostředky, kterými obec disponuje na bankovních účtech. Zastupitelstvo obce tedy může 



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

obce rozpočet schválit. 

Předsedkyně finančního výboru Ing. A. Kokešová uvedla, že došlo k administrativní chybě v uvedeném 

čísle vyhlášky, a tím i k chybnému označení skupiny č.3. „Služby pro obyvatele“ se nahrazuje termínem 

„Služby pro fyzické osoby“. Změna bude u schváleného rozpočtu vyznačena. 

Dotaz z publika: Proč jsou ve střednědobém výhledu uvedeny částky v milionech a v rozpočtu na rok 

2023 v tisících? 

Předsedkyně finančního výboru odpověděla, že při sestavování rozpočtu i střednědobého výhledu 

finanční výbor vycházel z doporučených vzorů a vzhledem k tomu řády uváděných částek nijak 

neupravoval.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje rozpočet obce na rok 2023 v platném znění, s opravenou 

administrativní chybou. Vše je Přílohou č.3 tohoto zápisu. 

Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/04/2023 bylo schváleno 

5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva 

Informace k tomuto bodu přednesla Mgr. Lucie Caltová. V Jednacím řádu došlo k úpravě, která 

zohledňovala vznik Rady obce Bašť. Zastupitelé měli navrhované změny v podkladech k 4. zasedání 

zastupitelstva. Námitky k nové podobě Jednacího řádu poslal pouze Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, které 

byly zapracovány následovně: čl. 2 odst. 2, který řeší čl. 4 odst. 3 se vypouští, věta první článku 4 odst. 1 

se vypouští, čl. 6 odst. 1 zůstává ve stejném znění jako v návrhu, čl. 9 odst. 8 se vypouští. Ostatní 

odstavce se přečíslovávají 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje Jednací řád zastupitelstva. Jednací řád je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/04/2023 bylo schváleno 

6. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 obce Bašť o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 

Předsedající uvedla celou vyhlášku, která se mění v sazbě za 1 litr svozu komunálního odpadu. Ceny se 

odvíjejí od navýšení nákladů od svozové společnosti. Dojde ke změně u sazby poplatku z 0,54 na 0,57 Kč 

za litr se slevou pro seniory 50 % ze 14 denního svozu. Tabulka byla promítnuta pro zastupitele a občany 

s vysvětlením výpočtů cen.   

Dále bylo uvedeno, že vyhláška nabývá účinnost počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 

vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů. Tato 

povinnost je platná od 1. 1. 2022. 

Protinávrh: 

Bc. Jiří Vacek, Dr.H. C., přednesl jako svůj protinávrh zvýšení sazby na 0,56 Kč za litr komunálního odpadu 

a jiných cenách za dopravu plastu a papíru.  



Předsedající uvedla, že předmětem hlasování o protinávrhu je pouze sazba za komunální odpad. Ceny za 

dopravu svozu tříděného odpadu budou předmětem následujícího bodu.  

Hlasování o protinávrhu (sazba 0,56) 

Hlasování: Pro 4  Proti 3  Zdrželi se 7  

Pro: Dušek, Megerová, Pekárek, Vacek 

Proti: Caltová, Kreml, Schubertová 

Zdrželi se: Chvátal, Jiříková, Kokešová, Krtil, Nováková, Pátková, Slotty 

Protinávrh nebyl přijat. 

Hlasování o předloženém původním návrhu: (sazba 0,57) 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 obce Bašť o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Znění vyhlášky je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

Pro 11     Proti 2  Zdrželi se 1 

Pro: Caltová, Chvátal, Jiříková, Kokešová, Kreml, Krtil, Nováková, Pátková, Pekárek, Schubertová, Slotty 

Proti: Megerová, Vacek 

Zdrželi se: Jiříková 

Návrh byl přijat a schválen jako usnesení č. 5/04/2023  

7. Schválení sazby za dopravu nádoby na tříděný odpad a bioodpad 

Předsedající se omluvila za chybu při výpočtu cen bioodpadu. Vycházelo se ze špatných čísel. Po 

objasnění od firmy FFC došlo na poslední chvíli k úpravě, oproti tabulce, kterou měli k dispozici 

zastupitelé. Původně se vycházelo z ceny svozu bioodpadu za celý rok, přičemž v obci se bioodpad vyváží 

pouze 8 měsíců v roce, a to jednou za 14 dní. V roce 2023 bude vývoz bioodpadu zahájen dnem 

11. 4. 2023 (bez možnosti změny na dřívější termín).  

Z představené tabulky je zřejmé, že obec doplácí až 50 % z celkové částky. 

Bc. Jiří Vacek, Dr.H. C.uvedl, že dle něj bude kvůli zvýšení cen malý zájem o popelnice a naroste potřeba 

více velkých kontejnerů nebo častějších svozů, což by vedlo k navýšení ceny v jiné položce.  

Připomínka z publika:  

Možnost mít doma svoji nádobu na tříděný odpad je "luxus", za který si lidé musí tedy připlatit, a i tak je 

vidět, jak na to obec doplácí.  

Před hlasováním se prodiskutovalo, že obec bude situaci kolem sběrných míst monitorovat i s ohledem 

na to, o jaké typy popelnic bude zájem a zda nebude nutné navýšit četnost svozu tříděného odpadu 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje navržené sazby za dopravu za svoz nádoby na tříděný odpad 

a bioodpad. Ceny jsou Přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

Hlasování: Pro  11  Proti  0   Zdrželi se 3 

Pro: Caltová, Chvátal, Jiříková, Kokešová, Kreml, Krtil, Nováková, Pátková, Pekárek, Schubertová, Slotty 



Proti: Megerová, Vacek, Jiříková 

Usnesení č. 6/04/2023 bylo přijato 

8. Pověření starostky obce Bašť k zastupování ve věci spolupráce s pořizovatelem při projednávání 

a pořizování územně plánovací dokumentace obce 

Předsedající vysvětlila, že se jedná o změnu územního plánu jen v oblasti statku. Změna se týká 

především požadavku na větší zastavitelnost objektu. Dále vysvětlila následující postup: 

- po schválení zástupce bude vyvěšena na úřední desce výzva, která bude 30 dní vyvěšena a pak 

po dohodě s architektem a paní Ing. P. Drábkovou z odboru stavebního úřadu, územního 

plánování a památkové péče v Brandýse nad L. Stará Boleslav bude stanoven termín veřejného 

projednání. O termínu budou občané informováni.  

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, Bc. Kateřinu Novákovou, starostku obce jako zastupitele 

spolupracujícího s pořizovatelem při projednávání a pořizování územně plánovací dokumentace obce 

Bašť (určený zastupitel) ve volebním období 2022-2026. Zastupitelstvo bere na vědomí pokračující práce 

na přípravě návrhu Změny č. 3 územního plánu Bašť. 

Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/04/2023 bylo schváleno 

9. Schválení ukončení Smlouvy o zabezpečení požární ochrany obce Bašť s městem Neratovice 

Předsedající uvedla, s odkazem na situaci v prosinci 2022, že došlo k dodatečné dohodě s vedením města 

Neratovice o prodloužení spolupráce do 31. 3. 2023. Dále uvedla, že vedení obce Líbeznice je připraveno 

jednat o nové spolupráci s obcí Bašť v této oblasti. Očekává se návrh z jejich strany. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje ukončení smlouvy o zabezpečení požární ochrany obce Bašť s městem 

Neratovice k 31. 3. 2023. 

Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/04/2023 bylo schváleno 

10. Projednání a schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro  

roky 2022-2031 

Předsedající informovala o povinnosti obce Bašť odeslat Ministerstvu zemědělství zpracovaný plán 

financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro roky 2022 - 2031 do konce ledna 

roku 2023. Jedná se o tabulku s popisem majetku obce, jeho hodnotou a prostředky na obnovu pro 

následující roky apod. Navýšení prostředků pro obnovu bylo schváleno při projednávání cen vodného 

a stočného na rok 2023. Plán je uveden jako Příloha č. 7 tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje předložený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu pro roky 2022-2031. Plán je uveden jako Příloha č. 7 tohoto zápisu. 



Hlasování: Pro 14  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9/04/2023 bylo schváleno 

11. Různé 

Plánované kulturní a sportovní akce na rok 2023 

Předsedající požádala Ladislavu Megerovou o představení předběžně navržených akcí pro tento rok. Ze 

strany publika byla vznesena žádost o konzultaci termínu plánovaných akcí s okolními obcemi z toho 

důvodu, aby nedocházelo k jejich krytí. Akce budou ještě doplněny akcemi spolků, případně průběžně 

aktualizovány. Pro letošní rok se počítá s tím, že již nebude žádat o dotaci spolek Klidná Bašť, naopak by 

se mohli připojit skauti, kteří nabídli i svou pomoc na kulturních akcích pořádaných v obci Bašť. 

Otázka na ukončení smlouvy na stávající softwarové (SW) vybavení obecní úřadu - Croseus 

Ze strany vedení obce byl v minulosti vznesen dotaz ohledně chybějících faktur. Bylo zjištěno, že některé 

faktury byly od září vedeny v tomto systému (Croseus) a jiné v původním elektronickém systému spisové 

služby. Předsedající uvedla, že Rada rozhodla o zrušení smlouvy na toto programové vybavení (Croseus) 

vzhledem k duplicitě, kterou její funkce představují s ohledem na zákonem povinně využívaný systém 

elektronické spisové služby. Náklady na pořízení SW Croseus se pohybovaly okolo 70 tis. Kč, podpora pak 

vycházela na cca 7 tis. Kč měsíčně. 

Postup ve věci akce Urban Challenge 

Dotaz z publika, jak se bude dále postupovat v této věci a jak odpověděl Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA.  

K této věci předsedající uvedla, že Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA odepsal, že není povinen se zpovídat 

tomuto zastupitelstvu, pouze zastupitelstvu předchozímu.  

Dotaz z publika k prvnímu termínu jednání Kontrolního výboru 

K této věci se zastupitelstvo vyjádřilo, že první jednání Kontrolního výboru je stanoveno na 20. 1. 2023. 

Dotaz z publika k parkování u Obecního úřadu 

Problematika parkování velkého množství aut, které často brání v průjezdu autobusů i výjezdů z vrat 

přilehlých pozemků. Byly diskutovány návrhy zákazu parkování po jedné straně. Téma bude projednáno 

s paní Hanouskovou z úřadu v Brandýse n. L. 

Předání příspěvku 

Paní Pavla Pěkná předala 60,- Kč, které lidé dávali do kapličky během vánočních prázdnin. Finanční 

obnos byl předán starostce obce Bašť.  

V čase 20:08 bylo jednání ukončeno. 

 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Pátková, v.r. 

Ověřovatelé: Mgr. Lucie Caltová, v.r. 

  Ing. Antonín Kreml, v.r. 


