20. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 25. 05. 2017 ve velké zasedací
místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin
Přítomni: 15 členů zastupitelstva
19 občanů
34 účast celkem
Návrh programu:
1. Zahájení a schválení návrhu programu
2. Volba zpravodaje
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Smlouva o úvěru č. 10084/17/LCD mezi obcí Baška a Českou spořitelnou, a.s.
5. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2017
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Ad 1) Zahájení a schváleni návrhu programu
Zasedání zahájila a řídila p. Irena Babicová, starostka obce Baška. Zasedání bylo svoláno v souladu se
zákonem o obcích a jednacím řádem Zastupitelstva obce Baška. Přítomni byli informování, že ze
zasedání je pořizován obrazový a zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu. Zahájení přítomno 12
členů zastupitelstva. Omluveni 3 Zasedání je schopno platně jednat a usnášet.

Paní starostka se dotázala ověřovatelů z minulého zasedání pana Ing. Jaroslava Blahuta a p. Ing.
Tomáše Břežka, zda zápis odpovídal průběhu jednání.
Oba ověřovatelé odpověděli kladně, ano. (p. Ing. Tomáš Břežek potvrdil správnost zápisu dodatečně
po svém příchodu)
Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další
úpravu programu.
Rozprava:
p. Blahut
(člen ZO) – předkládám návrh na rozšíření programu o bod schválení Obecně závazné vyhlášky

obce Baška č. 1/2017, o nočním klidu
Starostka předkládá návrh na rozšíření programů o body ve znění:

1. Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2017, o nočním klidu
Hlasování o rozšíření programu ad) 1:

pro 12 , zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Hlasování o programu s úpravou:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o body ve znění:

1. Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2017, o nočním klidu
Tento bod bude projednáván jako bod č. 6, ostatní se tímto posouvají.

Ad 2) Volba zpravodaje
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy
usnesení podané v rozpravách a diskuzi.
p. Babicová
(starostka)

- navrhuje zpravodajem tohoto zasedání p. Lukáše Kőniga, který bude zaznamenávat
usnesení přijatá na tomto zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení:

pro11 , zdržel 1 , proti - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Ing. Lukáše Kőniga

Ad 3) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu.
p. Sýkorová
(člen ZO)

- navrhuje za ověřovatele zápisu p. Mgr. Žižkovou

p. Babicová
(starostka)

- navrhuje za ověřovatele zápisu p. Ing. Richtera

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 10, zdržel 2 , proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Mgr. Žižkovou a p. Ing. Richtera
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Smlouva o úvěru č. 10084/17/LCD mezi obcí Baška a Českou spořitelnou, a.s.
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 4 zápisu.
Ad4)

Irena Babicová
(starostka) - V červenci minulého roku jsem byla pověřena zastupitelstvem k přípravě
zakázek na výběr bankovního ústavu, který by nám refinancoval kanalizační úvěr a dále o
získání úvěru na rekonstrukci Základní školy v Bašce. Víte, že jsme schvalovali refinancování
úvěru, který se nám podařilo velice výhodně uzavřít s Komerční bankou bez jakého-koliv
zastavení majetku. V té době, když jsme refinancovali a zároveň i vybírali bankovní ústav na
úvěr, tak nám na 100 mil. úvěr nepodala žádná banka svou nabídku, jen ČS a Komerční banka
vyjádřily zájem poskytnout tento úvěr. Proto obec znovu přistoupila k dalšímu výběrovému
řízení a vyhlásila novou soutěž, kdy oslovovala Česku spořitelnu a Komerční banku a koncem
dubna obec vyhodnotila, jako nejlepší nabídku, nabídku České spořitelny, která předložila
nabídku dlouhodobého úvěru na 20 let s úrokovou sazbou 1,43%. Zastupitelé mají
předloženou ke schválení smlouvu o úvěru. Zahajuji rozpravu k této smlouvě a ke schválení
tohoto úvěru.
Rozprava:
p. Mgr. Žižková
(člen ZO) – Úvěr je vázán na získání dotace alespoň do výše 80 mil. Kč. Prosím paní
Švecovou, aby nás spravila o tom jaké jsou možnosti a šance, na co musíme čekat a jaké jsou
další kroky obce pokud by dotace schválena nebyla.
p. Babicová
(starostka) – Děkuji, poprosím p. Švecovou, která byla zpracovatelkou žádosti o dotace, aby
zodpovídala dotazy.
p. Ing. Švecová
(zpracovatelka žádosti o dotaci) – Já jsem neviděla nabídku České spořitelny, takže nevím,
jestli to vázali na schválení formálních záležitostí nebo na sdělení o tom, že ta žádost byla
úspěšná.
p. Mgr. Žižková
(člen ZO) – Cituje z nabídky ČS „Doklad ze kterého vyplývá, že dotace bude dosahovat
minimální výše 80 mil. Kč“, tak je to tu přesně uvedeno.
p. Ing. Švecová
(zpracovatelka žádosti o dotaci) – Musíme tedy počkat na finální schválení žádosti. Žádosti se
často hodnotí i půl roku. V naší výzvě je podáno 661 žádostí a byly schváleny 2 žádosti od
února. Bylo nám sděleno, že v září budeme vědět, jestli je to formálně v pořádku. Žádost
hodnotí centrum pro regionální rozvoj v Jihlavě. Protože ještě nemáme přiděleného
hodnotitele…za mě tedy dříve než ve IV. kvartále 2017 nemůžeme říct, že to určitě prošlo.
Takže pokud banka čeká na papír o tom, že to bylo úspěšné, tak ho určitě nedostane dříve než
ve IV. kvartále. Tudíž vy asi nebudete mít schválený úvěr dříve než ve IV. kvartále, ale ta
výzva je časově nastavená tak, že se to musí stihnout vše postavit do června 2019. To je
nepříjemná hrana a my pro to můžeme jen málo co udělat. Zároveň stavební práce se dají
urychlit jen částečně. Nemůžeme posunovat stavbu do nekonečna. Jsou plánovány 4 etapy, 4
průběžné platby, protože musíme dodavatelům platit měsíčně, tak aby se nám něco vrátilo
z dotace, abyste si nemuseli brát tak velký úvěr. Proto je úvěr 100 mil. Kč. Cena stavby je
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úplně jinde.. To je hodně nepříjemné. Nejde příliš posouvat termín začátku stavby. Pokud to
nestihnete postavit v termínu, musíte vrátit, co bude proinvestováno. Musí být dokončené
práce, předávací protokoly. Stavba by měla být dokončena do dubna. Pak je třeba stavbu
dovybavit.
p. Babicová
(starostka) – Děkuji paní inženýrce.
Dále proběhla diskuse, kde se občané dotazovali na způsob hrazení faktur a možnosti redukce
předpokládaných uznatelných nákladů.
p. Ing. Švecová
(zpracovatelka žádosti o dotaci) – doplňuje informaci o parametrech dotace v souvislosti
s odbornými učebnami a také s tím související uznatelné náklady
p. Babicová
(starostka) – Děkuji paní inženýrce, pokud budou ještě nějaké dotazy, bude k dispozici,
předávám slovo panu místostarostovi, aby pokračoval ke smlouvě o úvěru.
p. RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Děkuji paní Ing. Švecové, že tak do detailu popsala, peripetie s tvorbou
žádosti a problém způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Vrátím se ke smlouvě, která je před
námi. Jak správně bylo poznamenáno, čerpání je podmíněno
tím, že budeme mít
přiklepnutou dotaci. To znamená, že tuto smlouvu můžeme sice schválit, ale čerpání jakékoli
částky z těch 100 mil. Kč je podmíněno tím, že z CRR obdržíme dokument o přidělení dotace.
Rozhodování orgánů se vleče a my vůbec nevíme, jestli vůbec máme žádost formálně
správně. Na to pak navazuje to, zda nám budou přiděleny finance. Musíme tedy zvažovat
další alternativu, zda můžeme jít do stavby bez příslibu dotace. Na základě těchto skutečností
jsme jednali s Českou spořitelnou o tom, jak by si představovala možné naplnění smlouvy 100
milionového úvěru, v případě, že dotaci nedostaneme. Jsou ochotni akceptovat i toto omezení
smlouvy s tím, že se změní celkový rozsah stavebního díla.
Aby se stavba stihla v klidném průběhu, chtěli jsme začít stavět od července letošního roku.
Jak vidíme v této chvíli je to nereálné. Nemáme schválenou zadávací dokumentaci na
zhotovitele stavby. Zadávací dokumentace by měla být také schválená CRR. Takže
červencový termín nestihneme. V září by mělo být ukončeno formální hodnocení projektu.
Pak budeme vědět, že je projekt formálně správně, což by mohl být předpoklad přidělení
finanční podpory…
V dalších sděleních místostarosta popisuje různé scénáře jakým způsobem bude vedení obce
pokračovat v situaci, že dotace nebude přidělena.
A dále uvádí: V případě, že dotace
schválena bude, začneme v září s realizací, na konci roku se pak dovíme kolik peněz bychom
mohli v rámci způsobilých výdajů získat. Na základě toho si musíme určit strategii čerpání
našich peněz a úvěru. Situace se zdá být komplikovaná z hlediska liknavé činnosti orgánů,
které rozhodují o přidělení dotace. To nemůžeme ovlivnit. Tolik na vysvětlenou, jakým
způsobem budeme postupovat.
p. Babicová
(starostka) - Obec činí všechny kroky k tomu, abychom stavbu směřovali k zahájení. Na
úterní Radě budeme schvalovat zadávací dokumentaci. Následně ji zašleme na CRR a budeme
vyhlašovat výběr zhotovitele, technický dozor a koordinátora BOZP. Připravujeme prostory,
aby mohly v září děti zahájit výuku v náhradních prostorech.
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p. RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Ještě bych dodal, že mám informace o obchodníků se stavbami, kteří mají
s tímto zkušenosti, a ti nevidí problém stavbu zvládnout, bude-li vše bez komplikací, do 14
měsíců. Nechceme však stavbu hnát na hranice dostavitelnosti. Rezervu máme. Nevidím
důvod, že bychom neměli zrealizovat tento projekt.

p. Blahut
(člen ZO) – Má zadávací dokumentace souvislost s formální schválením? Nemusíme na něj
čekat.
p. Ing. Švecová
(zpracovatelka žádosti o dotaci) – Nemusíte.
p. Blahut
(člen ZO) – Můžeme tedy začít stavě. Nebude problém, že budeme mít dříve způsobilé výdaje
než schválenou dotaci?
p. Ing. Švecová
(zpracovatelka žádosti o dotaci) – To není problém.
Občané (p. Pospíšilová, p. Kowalovská) vedli debatu se zastupiteli na téma financování
projektu výstavby školy.
Dále se vedla debata občanů, zastupitelů a paní ředitelky ZŠ Baška p. Renatou Válkovou na
téma zkrácené školní docházky v červnu 2017 z důvodu zahájení přípravných prací
k vystěhování školy.
V průběhu rozpravy dorazil p. Bayer, Ing. Břežek, p. Šotkovský

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 15 , zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o úvěru č. 10084/17/LCD mezi obcí Baška a Českou spořitelnou, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 jejímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši
100.000.000,- Kč na stavbu „Přístavba a stavební úpravy Základní školy Baška včetně
výstavby tělocvičny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
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Ad 5) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2017
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 5 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – předkládám 2. rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2017, kterým se
navyšuje rozpočet o 6 302 000,- Kč v příjmové i výdajové části. Rozpočet se navyšuje na
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci
„Energetické úspory Domu se sociálními byty Kunčičky u Bašky 28 a z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na projekt „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání“. Rozpočtová změna dále spočívá v uvolnění finančních prostředků
z rezervy na akce, které se budou realizovat v letošním roce. Pan Ing. Břežek seznámil
přítomné s jednotlivými položkami příjmové i výdajové části.
Rozprava: Bez připomínek.

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 15 , zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2017 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o
6 302 000,- Kč, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

Ad 6) Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2017, o nočním klidu
Tento bod předkládá David Blahut – příloha č. 6 zápisu.
David Blahut
(člen ZO) – Vzhledem k tomu, že v říjnu 2016 došlo ke schválení nového zákona o obcích,
obec nemá možnost povolovat jednorázové výjimky o rušení nočního klidu. Všechny
akce je nutné zmínit v obecně závazné vyhlášce nebo její příloze. Obecně závazná
vyhláška má 2 body. P. Blahut seznámil přítomné s akcemi, které navrhuje zařadit do
této OZV. Přesné termíny nemusejí být sděleny, musejí však být 5 dnů před datem
konání vyvěšené na úřední desce, aby se občané měli možnost připravit na akci.
Rozprava:
p. Ing. Břežek
(člen ZO) – Upozornil na špatné číslování.
p. Blahut
(člen ZO) – Upřesnil znění OZV.
p. Ing. Kőnig
(člen ZO) – Dle jakého klíče se vybíraly navrhované akce?
6

20. zasedání Zastupitelstva obce Baška

p. Blahut
(člen Zo) – Vybral jsem všechny akce obce Baška, o kterých v současné době vím, a které překračují
dobu nočního klidu.
p. Ing. Kőnig
(člen ZO) – Byli občané informováni, že bude tato vyhláška vydaná, aby mohli navrhnout další akce?
p. Blahut
(člen ZO) – občané mohou vložit akci do přílohy. Každá rušivá akce jako např. svatba nebo akce na
myslivně by měly být ve vyhlášce, protože se u nich předpokládá porušení noční klidu. Dále p. Blahut
cituje zákon a vysvětluje pojmy, které se v zákoně vyskytují.
p. Ing. Kőnig
(člen ZO) – Co musí občan udělat v případě, že chce požádat o zařazení další akce do vyhlášky?
p. Blahut
(člen ZO) – Všechny žádosti schvaluje zastupitelstvo obce.
p. Ing. Vavřík
(člen ZO) – Je v něčem problém, kdybychom tuto OZV neměli?
p. Babicová
(starostka) – Obec je touto OZV kryta před policií, pro případ možných stížnosti občanů na hlučnost.

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 2, proti 1 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku: č. 1/2017 o nočním klidu

Ad 7) Diskuze
p. Kovalovská
(občanka) – Jak vypadá přestavba v náhradních prostorech pro děti - dům seniorů v Kunčičkách a
Hodoňovice
p. Tomis
(tech. dozor za OÚ) – Zítra bude dokončena výměna posledních oken v Senior klubu. Zbývá dokončit
izolace vnitřní omítky, to bude trvat zhruba 14 dní. Pak budou mít prostor elektrikáři, pro přípravu
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provizorního osvětlení a dalších věcí. Co se týče Hodoňovic, bude se podepisovat smlouva se
zhotovitelem.
p. Růžičková
(občanka) – Chci se zeptat, jak bude zajištěn výdej jídla na provizorních školách?
p. Babicová
(starostka) – V Senior klubu bude zachována kuchyňka. Jídlo bude dováženo ze školní jídelny a
v kuchyňce Senior klubu bude vydáváno. V Hodoňovicích budou děti docházet do hostince u Čendy,
kde jim bude vydáváno jídlo dovezené opět ze školní jídelny.
p. Růžičková
(občanka) – Jak bude zajištěn tělocvik?
p. Babicová
(starostka) – Poprosím o přesné informace paní ředitelku.
p. Mgr. Greschnerová
(zástupkyně ředitelky ZŠ) – Plánujeme zařadit do rozvrhu hodin sportovní dny pro děti. V rámci 14
dnů budou mít děti jeden celý den, kdy půjdou sportovat. Cvičit se bude v kulturním domě nebo
sokolovně. Vybavili jsme se sportovními pomůckami, abychom mohli cvičit i ve třídách. Budeme
chodit i ven.
p. Mílová
(občanka) – Je možné, aby obec přispěla dětem na plavání?
p. Mgr. Greschnerová
(zástupkyně ředitelky ZŠ) – Běžně chodí plavat 2. a 3. třída. Plánujeme, že budou chodit plavat i
prvňáci. Dále zdokonalovací výcvik 4. a 5. tříd, abychom pokryli hodiny tělocviku. Dostali jsme také
nabídku na bruslení. To je však finančně náročné pro rodiče. Budeme žádat o příspěvek Klub rodičů i
Obec.
p. Růžičková
(občanka) – Upozorňuje na to, že pro docházení do Hodoňovic chybí chodníky a cesta je nebezpečná.
p. Babicová
(starostka) – Dopravní situace se řeší s dopravní policií. V současné době se s ní projednává projekt a
bude-li schválen, budeme hledat finance na jeho realizaci.
p. Růžičková
(občanka) – Problém je, že podél cesty parkují auta a chodci se musejí vyhýbat v protisměru.
p. Babicová
(starostka) – Auta podél cesty stát nesmí. Je třeba to hlásit na policii.

p. RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Úřad, který povoluje umístění značek, nám nepovolil žádnou značku o zákazu stání
umístit, protože již ze zákona vyplývá, že v těchto místech se stát nesmí.
Občané dále vedli debatu se zastupiteli o problému bezpečného docházení z Bašky do náhradních
prostor školy. Debaty se mj. zúčastnila p. Pospíšilová, p. Růžičková, p. Mílová, p. Alexová, p. Mgr.
Válková.
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p. Velký
(občan) – Ptá se zastupitelů na problematiku stočného, které platí za vodu, kterou nevypustí do
kanalizace.
Byla vedena debata na téma stočného a připojení nemovitostí na kanalizaci. Občané upozornili, že
platí stočné za vodu, která není svedena do kanalizace (vypuštění bazénu, jezírek do zahrady, …)
p. Babicová
(starostka) – Přijímám Váš podnět. Budeme se zabývat obchodními podmínkami smlouvy.
p. Bayer
(člen ZO) – připomíná, aby Obecní úřad lépe informoval občany o přerušení odstávky el. energie.

p. RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – oznamovací povinnost k tomuto má především majitel sítě, tedy fa ČEZ.
p. Mílová
(občanka) – Připomíná špatnou příjezdovou cestu do jejich ulice, nechce, aby se stavěly další RD
k této komunikaci. Také připomíná kontrolu napojení RD na kanalizaci v obci.
p. Babicová
(starostka) – Tyto plochy jsou historicky schváleny, stavební úřad uděluje povolení ke stavbě, dle
tohoto rozhodnutí.
p. Mgr. Válková
(ředitelka ZŠ) – Zve všechny na akci „Rozloučení se starou školou“.
p. Růžičková
(občanka) – Stěžuje si na hluk z cesty a chybějící protihlukovou bariéru.
p. Babicová
(starostka) – Doptám se, jak proběhlo měření hlučnosti.

Ad 8) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji p. Ing. Lukášovi Kőnigovi, který předkládá Zastupitelstvu obce
Baška návrh usnesení. Zpravodaj konstatuje, že usnesení přijatá k jednotlivým bodům projednaným na
dnešním zasedání zastupitelstva obce byla platně přijatá.

Ad 9) Závěr zasedání provedla předsedající, poděkovala za účast a diskusní příspěvky.

Irena Babicová
starostka obce Baška
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Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Žižková

…………………………….

Ing. Richter

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven :
Zapsal:

19.22 hodin
2.6.2017
Lenka Chromiáková
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