Obec Bašť
Programové prohlášení Zastupitelstva obce Bašť
- zvýšíme informovanost obyvatel o hospodaření a smluvních vztazích obce
- snížíme provozní náklady obce
- budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti v obci
- budeme podporovat volnočasové aktivity v obci
Program rozvoje obce Bašť
1. Celkové zvýšení přitažlivosti obce jako místa pro život
1.1 Podpora sportu, kultury a spolkového života
1.1.1 Dokončení sportovního areálu (vybudování skateparku nebo hřiště pro
teenagery)
1.1.2 Příprava a realizace volnočasového centra pro spolkovou a sportovní činnost
1.1.3 Dokončení obnovy veřejného prostoru u knihovny (parkové úpravy,
minigolf)
1.1.4 Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných spolky
1.2 Rozvoj služeb obyvatelstvu
1.2.1 Další zkvalitňování dopravní obslužnosti, rozšíření počtu spojů linky 368
1.2.2 Příprava a realizace prostor pro poskytování drobných služeb obyvatelstvu
1.2.3 Optimalizace cílů a operativního řízení Obecní policie v Líbeznicích v obci
Bašť
1.3Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku
1.3.1 Meziobecní spolupráce k dokončení cyklostezky v Líbeznicích
1.3.2 Příprava a realizace osvětlení cyklostezky
1.3.3 Značení cyklotras a pěších stezek, jejich vybavování mobiliářem
2. Rozvoj a obnova infastruktury
2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
2.1.1 Vybudování komunikace K Lesu
2.1.2 Dokončení rekonstrukce místních komunikací
2.1.3 Doplnění chodníků v místech zvýšeného pohybu chodců
2.1.4 Propojení cyklostezky s chodníky v obci
2.1.5 Realizace opatření zklidňujících dopravu
2.2 Obnova technické infrastruktury
2.2.1 Příprava plánů obnovy vodovodu a kanalizace
2.3 Rozvoj infrastruktury školských zařízení
2.3.1 Meziobecní spolupráce ke zvýšení kapacity základní školy v Líbeznicích
2.3.2 Otevření diskuse pro realizaci základní školy v obci
2.3.3 Využití kapacit zařízení předškolní výchovy pro mimoškolní aktivity
3. Zachování a zhodnocení přírodního dědictví

3.1 Zachování a obnova krajiny
3.1.1 Obnova původních krajinotvorných prvků (aleje, rybníky, travní porosty)
3.1.2 Šetrná údržba krajiny
3.1.3 Budování a ochrana drobných staveb v krajině (zídky, studánky, lavičky,
odpočívadla)
3.1.4 Příprava a realizace zahradních a krajinotvorných projektů
3.1.5 Budování mostků a lávek
3.1.6 Úklid krajiny
3.1.7 Zachování neurbanizovaných částí krajiny
3.1.8 Boj proti přeměně letiště Vodochody
3.2 Hospodaření s vodou v krajině
3.2.1 Revitalizace rybníků na Návsi
3.2.2 Údržba porostů na březích Zlonínského potoka a v okolí rybníků
3.2.3 Odvodnění komunikací
3.2.4 Obnova silničních příkopů
3.2.5 Zkapacitnění vsakovacích míst a suchých poldrů jako prevence bleskových
povodní
3.3 Hospodaření s odpady a energií
3.3.1 Meziobecní spolupráce za účelem společného řešení problematiky nakládání
s odpady
3.3.2 Příprava a realizace sběrného dvora
3.3.3 Příprava a realizace obecní kompostárny
3.3.4 Likvidace černých skládek
3.3.5 Zpracování energetického auditu budov ve vlastnictví obce
3.3.6 Příprava a realizace nízkoenergetických úprav budov ve vlastnictví obce
3.4 Udržitelný růst obce
3.4.1 Dokončení nového územního plánu obce, který omezí další bytovou
výstavbu
3.4.2 Údržba veřejných prostranství
3.4.3 Příprava a realizace zeleného prstence na hranicích intravilánu
3.4.4 Digitalizace katastrální mapy
4. Zapojení obyvatel do veřejného života
4.1 Komunitní plánování velkých investičních projektů
4.2 Rozšiřování funkčností webových stránek
4.3 Vytváření specifických komunikačních kanálů pro různé cílové skupiny obyvatel
4.4 Vydávání Baštěckého zpravodaje

