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Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Bašť konaného  

dne 22.12. 2022, od 18.00 hod, ve velkém sále Komunitního centra 

 Bašť (Dlouhá 52, Bašť) 

 

Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05hod 

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

Předsedající konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bašť zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 15. 12. 2022 do 22. 12. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

Předsedající dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 

konstatovala, že přítomno je 13  z 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelů 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Lucii Caltovou a sebe, zapisovatelem bude 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.  

Předsedající byl vznesen návrh na doplnění bodu č. 10 „Pověření starostky obce k podepsání 

poslední změny v rozpočtu v příjmové části v daném roce“. Těmito změnami jsou například 

dotace, sponzorské dary. Bod 10 různé se mění na bod 11. Před hlasováním dala předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dala hlasovat o návrhu doplněného 

programu.  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje následující program jednání: 

3. Schválení návrhu rozpočtu obce Bašť na rok 2023  

4. Schválení finančního daru od společnosti Alza. cz a.s. 

5. Schválení výše vodného a stočného na rok 2023  

6. Dodatek ke smlouvě s firmou FCC 

7. Projednání výpovědi smlouvy s firmou FCC a schválení přípravy veřejné zakázky na nového 

poskytovatele služeb svozu odpadu  

8. Informace k intenzifikaci Čistírny odpadních vod 

9. Veřejné projednávání náplně provozu a vyhodnocení funkčnosti komunitního centra  

10. pověření starostky obce k podepsání poslední změny v rozpočtu v příjmové části v daném 

roce   

11.Různé 

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 

Usnesení č.1/03/2022 bylo schváleno 

 

3. Schválení návrhu rozpočtu obce Bašť na rok 2023 

Návrh rozpočtu obce Bašť na rok 2023 byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 

dne 6. 12. 2022. 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.  

Na dataprojektoru byl zveřejněn navržený rozpočet obce a následně bylo přistoupeno 

k výkladu sestavení rozpočtu a jeho možného odvětvového schválení podle skupin. Jednotlivé 

skupiny jsou dány zákonem, navýšení cen odpovídá tomu, že nejvyšší výdaje se očekávají za 

školu a čističku. Navržený rozpočet je přílohou č. 2  

Přihlásil se zastupitel Jiří Vacek s připomínkou, že obec by měla vycházet ze střednědobého 

výhledu rozpočtu, který není pro budoucí roky podle zákona schválen. Proběhla diskuze o 

výkladu § 3 zákona o rozpočtových pravidlech.  

Předsedající k poznámce uvedla, že střednědobý výhled rozpočtu obce bude schválen na 

prvním lednovém zastupitelstvu obce.  

Zastupitelka Ladislava Megerová, vznesla dotaz, kde jsou v rozpočtu uvedeny náklady na 

knihovnu, na kulturní akce. Došlo k názorné ukázce a zodpovězení dotazu. Náklady na kulturní 

akce, knihovnu se mohou i v průběhu roku měnit, po řádném schválení na zasedání 

zastupitelstvu obce, a to podle aktuálních potřeb. Stejně tak i ostatní položky se mohou 

v průběhu roku měnit po schválení příslušného rozpočtového opatření.  
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Předsedající upozornila na předchozí vyúčtování akce Urban chalenge, která byla 

zaznamenána na třech fakturách, kdy však konkrétní faktury za tuto akci nebyly na úřadě 

dohledány. Zastupitelstvo bude žádat bývalého starostu Vítězslava Kalibu, aby vysvětlil, 

z jakých důvodů akce, za kterou obec vydala v souhrnu přes 450 000Kč, nebyla projednána na  

zastupitelstvu obce.  

Ze strany veřejnosti byl vznesen návrh, aby stávající vedení obce požádalo pořádající firmu o 

opakované zaslání faktur k akci Urban challenge - jako podklad pro účetnictví.  

Dotaz z veřejnosti: Kdo zpracovával rozpočet? Odpověď finanční výbor společně s účetní 

firmou.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje rozpočet obce s ohledem na absenci 

střednědobého výhledu dle § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/03/2022 bylo schváleno 

 

4. Schválení daru od společnosti Alza.cz a.s. 

Jedná se o darovací smlouvu na 100 000Kč, účel daru nezisková, veřejně prospěšná nebo jinak 

dobročinná činnost. Předmětnou darovací smlouvu nemělo vedení obce k dispozici. Až po 

urgenci ji dnešního dne společnost Alza.cz a.s. zaslala. Jelikož je uzavření darovací smlouvy 

dvoustranný úkon, je nezbytné, aby s jeho přijetím souhlasila i obec Bašť, aby dar nemusel být 

vrácen. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000Kč 

obci od firmy Alza.cz a.s.  

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/03/2022 bylo schváleno 

 

5. Schválení výše vodného a stočného na rok 2023 

Vysvětlení cen:  

V loňském roce došlo u společnosti VAK Beroun k velkému nárůstu ceny za vodné. Důvodem 

byl velký nárůst cen u odkupu vody od Vodáren Mělník (více než 22%). 

Ze strany předsedající došlo k vysvětlení navýšení cen a nabídek od VAK Beroun, kdy důvodem 

je nezbytnost tvoření rezerv pro potřeby budoucích oprav čističky, s ohledem na skutečnost, 

že se plánuje zrušení dotací na intenzifikace čističek. Budou pouze dotace na nové čističky a 

opravy starých nebudou dotovány. Pokud by nedošlo k vytvoření finanční rezervy, obec by 

v případě havárie čističky nebo nutnosti jiné její opravy, neměla z čeho čerpat finanční 

prostředky. 
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Dále k této oblasti předsedající uvedla, že obec nemá kapacity na nové připojování odběrných 

míst na vodovod. Přestože bylo slibováno, že budou nové domy připojovány, až dojde ke 

kolaudaci, je situace taková, že nové jednotky nebudou moci být připojeny do doby skončení 

zkušebního provozu čističky. Zkušební provoz čističky je plánován nejméně do dubna roku 

2024. Obec v této věci sjednotila postup se společností VAK Beroun (nástupce společnosti VAK 

Zápy) a stejného závěru je i odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav.  

Dotaz z pléna. Existuje vyjádření VAK Zápy, kde je slíbeno napojení na odpadní vody po 

uvedení do zkušebního provozu ČOV nebo po kolaudaci. Jak to tedy je. Vyjádření: současné 

aktuální vyjádření příslušných orgánů zní na nepřipojení nových přípojných míst, jak bylo 

sděleno.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje navrhovanou cenu vodného a stočného 

společností Vak Beroun a Vodárnami Kladno- Mělník a.sl. Oznámení jsou součástí zápisu jako 

přílohy č.3 a č.4. 

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/03/2022 bylo schváleno 

 

6. Dodatek ke smlouvě s firmou FCC 

Tabulka s navrhovanými cenami byla promítnuta na dataprojektoru. K navýšení dojde u každé 

položky, ale největší nárůst je předpokládán u popelnic na papír. Přestože došlo k navýšení 

cen za svoz odpadu od společnosti FCC již v minulém roce, do ceny poplatku tato skutečnost 

promítnuta nebyla. Obec již nemůže v tak velké míře „dotovat“ svozy odpadu za občany, a 

proto dojde k navýšení poplatku schválením nové obecně závazné vyhlášky na příštím 

zasedání zastupitelstva. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje dodatek ke smlouvě se společností FCC, 

kterým je kalkulace cen za odpady na rok 2023. Kalkulace je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/03/2022 bylo schváleno 

 

7. Projednání výpovědi smlouvy s firmou FCC a schválení přípravy veřejné zakázky na nového 

poskytovatele služeb svozu odpadu 

Předsedající informovala přítomné o skutečnosti, že stávající smlouva o svozu odpadu, která 

je pro obec závazná, byla uzavřena 14. 1. 2002, roční částka 3 720 000 Kč bez DPH a následné 

roky docházelo pouze k jejímu prodlužování a schvalování navržených kalkulací. Neodráží tedy 

aktuální tržní podmínky. Zastupitelstvu je známo, že okolní obce mají uzavřeny smlouvy i 

s jinými svozovými společnostmi, přičemž mají jiné smluvní podmínky. Z uvedeného důvodu 

považuje zastupitelstvo za nejvhodnější vypovědět v průběhu roku stávající smlouvu a vyhlásit 

veřejnou zakázku na poskytovatele služeb svozu odpadu tak, aby nová smlouva mohla nabýt 
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platnosti a účinnosti od 1. 1. 2024.  Blíže viz důvodová zpráva k bodu 7, která je přílohou zápisu 

č. 6. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce 

I. souhlasí s výpovědí smlouvy se společností FCC, tak aby k 31. 12. 2023 byla smlouva z 
roku 2002 ukončena a pověřuje starostku obce podepsáním výpovědi.  

II. pověřuje radu obce přípravou a vyhlášením veřejné zakázky v otevřeném nadlimitním 
řízení na poskytovatele služeb svozu odpadu s předpokládaným termínem počátku 
plnění od 1. 1. 2024  

 
Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6/03/2022 bylo schváleno 

 

8. Informace k intenzifikaci čistírny odpadních vod (nepřihlášení k dotacím) 

Informaci přednesla 1. místostarostka obce Mgr. Lucie Caltová. Podrobný text důvodové 

zprávy je přílohou zápisu č. 7. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bašť bere na vědomí informace k intenzifikaci ČOV Bašť 

podané 1. místostarostkou obce Mgr. Lucií Caltovou. 

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdržel se: 0 
 
Usnesení č.7/03/2022 bylo schváleno 

 

9. Veřejné projednávání náplně provozu a vyhodnocení funkčnosti komunitního centra. 

 

Podmínkou udržitelnosti je, že občané se budou podílet na rozhodování o fungování 

komunitního centra. Obec dostala ve zprávě z minulého roku výtku, že nebylo veřejné 

projednání využití komunitního centra. V současné době se v komunitním centru pořádá 12 

pravidelných kroužků pro děti a 6 kroužků pro dospělé. Převažují sportovní aktivity. Malý sál 

je zcela naplněný, velký sál má rezervy. V průběhu roku bylo pořádáno 20 nepravidelných akcí, 

workshopů, seminářů, kurzů…. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné návrhy ani 

připomínky k využití komunitního centra. Občané rovněž dostanou možnost se vyjádřit 

k fungování komunitního centra na webových stránkách a na facebooku obce.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bašť bere na vědomí, že po vysvětlení o chodu 

komunitního centra a po výzvě k návrhům a vylepšením na možné využití komunitního centra 

nebyly ze strany veřejnosti podány žádné návrhy. 

Hlasování:     pro: 13     proti: 0     zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/03/2022 bylo schváleno 
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10.  Pověření starostky obce k podepisování posledních změn v příjmové části rozpočtu 

v daném roce.  

 

Důvodem je zjednodušení a zrychlení procesu odsouhlasení přijetí dotace, darů a jiných 

finančních příjmů na příjmové straně rozpočtu obce.  Odpadne tedy povinnost svolání rady 

obce.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bašť pověřuje starostku obce k podepisování posledních 

změn v příjmové části rozpočtu v daném roce.  

Hlasování: pro: 13          proti: 0         zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9/03/2022 bylo schváleno 

 

11. různé 

Hasiči.  

Došlo k situaci, kdy na obec byla doručena dohoda o ukončení smlouvy o poskytování požární 

ochrany od města Neratovice. Není však uzavřena žádná navazující smlouva, která obci zajistí 

požární ochranu. Pověření pro starostu k výpovědi s městem Neratovice a následnému 

uzavření smlouvy s obcí Líbeznice vyplývalo z usnesení zastupitelstva č. 9/033. Bývalý starosta 

Vítězslav Kaliba tedy nesplnil usnesení zastupitelstva obce. Starostka požádala obec 

Neratovice, aby s obcí Bašť uzavřeli dohodu o poskytování požární ochrany na dobu určitou 

pro první 3 měsíce následujícího roku. Zatím nepřišla z Neratovic žádná odezva.  

K dotazu veřejnosti, proč nesplnění usnesení nebylo zjištěno dříve kontrolním výborem, bylo 

podáno vysvětlení, že v listopadu 2021 byla starostovi podána žádost o předložení podkladů 

pro jednání kontrolního výboru, které však nebylo vyhověno. Došlo k opakované následné 

písemné výzvě od předsedkyně kontrolního výboru. Po nečinnosti, byla věc předeslána na 

zastupitelstvu, aby jednání vedení obce bylo zaneseno v zápisu. Z tohoto důvodu nedocházelo 

k naplňování funkce kontrolního výboru v předchozím volebním období, neboť bez podkladů 

se kontrola provádět nedá.  

Rozpočtové provizorium 

Vzhledem k situaci, která vznikla při rozhodování o rozpočtu je nezbytné, aby došlo ke 

schválení rozpočtového provizoria. Od 1. 1. 2023 bude obec při rozpočtovém hospodaření 

postupovat podle rozpočtového provizoria, jehož znění odpovídá zveřejněnému a 

připravenému rozpočtu.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, že hospodaření obce se bude v roce 2023 do 

doby schválení nového rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtovým 

provizoriem je stanoven již zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2023, který je přílohou č. 2. 

Hlasování: pro: 13     proti: 0    zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10/03/2022 bylo přijato 
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Pošta partner 

Vedení obce jedná o fungování pošty Partner se zástupci České pošty, s.p. i s vedoucí pošty 

Partner. V úvahu připadá několik řešení stávající situace.  Probíhá i jednání se zástupcem České 

pošty o možnosti převzetí pošty Partner do běžného režimu.  

Dále byl vznesen dotaz na kontejnery na oblečení, kde bylo vysvětleno, že obec v současné 

době nasmlouvává nového zájemce o šatní kontejnery, proto ty stávající byly odvezeny. Nově 

budou v obci kontejnery Klokánek, Fond ohrožených dětí. 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno předsedající v čase 20:27h. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Návrh rozpočtu 2023 resp. rozpočtové provizorium na rok 2023 

3. Vodárny Kladno-Mělník ceny vodného a stočného pro rok 2023 

4. Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 Vak Beroun 

5. Kalkulace cen za odpady na rok 2023 

6. Informace ke stávající smlouvě se svozovou společností FCC 

7. Informace k nepřihlášení obce k dotačnímu titulu pro ČOV 

 

 

Zapisovatel: Mgr. Lenkka Pátková, v.r.  

 

Ověřily: Bc. Kateřina Nováková, v.r. 

               Mgr. Lucie Caltová, v.r.  

 

                                                                                              starostka obce 

                                                                                         Bc. Kateřina Nováková, v.r.  

 

 


