
Baštěcký zpravodaj
                      O b e c n í   ú ř a d   v    B a š t i   i n f o r m u j e

5/2012

Společenská 
rubrika
    V měsíci květnu oslaví 
významné životní jubileum:
pan Evžen Horák,
pan Marco Giunta,
paní Blanka Melmuková,
pan Petr Trefný,
paní Monika Horejšová,
pan Jindřich Koranda,
paní Pavlína Dürichová,
paní Marta Hrdá,
pan Milan Charchoň,
paní Ludmila Tauchmannová,
pan Filip Bulvas a
paní Michaela Jeřábková.
  Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, 
zdraví, pohody a životního 
optimismu do dalších let.

     V uplynulých dnech nás 
navždy opustil pan Zdeněk 
Fibr. Vzpomínáme.     

Do diáře …
30. Uzavření obecního úřadu
30. Pálení čarodějnic, 18 hod., fotbalové hřiště
  7. Uzavření obecního úřadu
  7. Zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
11. Pátek v Pohodě, 19 hod., CPR Pohoda
12. Vítání nových občanů obce, pouze pro zvané
12. Svoz nebezpečného odpadu
12. Páté baštěcké sportovní hry, 15 hod., fotbal. hřiště
13. fotbalový zápas SK Bašť – Veleň, 17. hodin 
19. Rybářské závody, 7 hod., rybník v Baštěku
21. Zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
26. Den dětí, 15 hod., park u Vily
       

Dotace v letošním roce obci mnoho peněz nepřinesou
     Jak jsme vás informovali v minulých vydáních Zpravodaje, obec pro letošní rok 
připravila na desítku projektů se žádostmi o dotace v celkové výši přes 12 mil. Kč. 
Bohužel, dotace na rekonstrukci fotbalových kabin, obnovu chodníků nebo 
intenzifikaci čistírny odpadních vod nebyly obci přiznány. Ve hře tak zůstávají pouze 
žádosti o dotace na volnočasové aktivity – skatepark u fotbalového hřiště a 
pokračování úprav okolí obecní knihovny. V letošním roce  z přiznané dotace ze 
Středočeského fondu sportu a volného času pořídíme nové bezpečné branky 
na fotbalové hřiště a ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek jsme 
získali finanční prostředky na nákup multimediálního projektoru pro 
knihovnu.
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     Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
28. března:
1. schválilo:
● uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
Změny č. 1 Územního plánu obce mezi 
obcí a společností Kadlec K.K. Nusle 
Praha 8 za cenu 60 tis. Kč;
● návrh, že pořizovatelem změny č. 1 ÚPO 
Bašť bude Obecní úřad Bašť, výkonným 
pořizovatelem bude na základě uzavřené 
Mandátní smlouvy tzv. "létající 
pořizovatel", který vzejde z výsledků 
výběrového řízení;
● projekt adaptace hrubé stavby rodinného 
dvojdomu na pozemcích parc. č. 81/11 a 
81/12 v k. ú. Bašť na zařízení předškolní 
výchovy s kapacitou 44 děti bez vlastního 
gastroprovozu;
● zpracování a předložení záměru „MŠ 
Bašť Za Horkou“ se žádostí o dotaci 
z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy;
● krytí provozních výdajů vyplývajících 
z realizace akce „MŠ Bašť Za Horkou“ 
z rozpočtu obce;
● uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na pozemky parc. č. 81/11 a 
81/12 v  k. ú. Bašť a hrubou stavbu 
rodinného dvojdomu na uvedených 
pozemcích mezi obcí a společností 
FORTIS – stavební společnost s. r. o. 
Jenštejn za celkovou cenu 5 820 tis. Kč;
● uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a 
společností PPCentrum s. r. o. Praha 9 na 
zpracování projektu žádosti o dotaci na 
MŠ Za Horkou a na poradenské činnosti 
za cenu 72  tis. Kč  včetně DPH;
● uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a 
architektonickou kanceláří Křivka s. r. o. 
Praha 4 na projektovou a inženýrskou 
činnost pro rekonstrukci rodinného 
dvojdomu Nela na mateřskou školu;
● návrh místní úpravy dopravního řešení 
na komunikacích Ke Klíňáku a K Vodárně; 
● návrh místní úpravy dopravního řešení 
na komunikacích Dlouhá, Náves a K  
Návsi; 
● poskytnutí příspěvku na činnost o. s. 
Klidná Bašť ve výši 8 350 Kč;
● uzavírku MK Baštěk – hranice k. ú. 
směrem na Předboj pro Bike service 
Klecany dne 17. 6. 2012;
●

    
● přijetí finančních darů v celkové výši 44 
tis. Kč pro mateřskou školu;
● uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi obcí a Pražskou 
plynárenskou Distribuce, a. s. 
k pozemkům ve vlastnictví obce parc. č. 
554/155, 554/159 a 567/1 v k. ú. Bašť na 
umístění 85 plynovodních přípojek;
2. vzalo na vědomí:
● informaci o úvodním jednání ke 
Komplexním pozemkovým úpravám 
Baště;
● návrh na dělení pozemku parc. č. 644 v  
k. ú. Bašť a uložilo projednání 
pozměňovacího návrhu s vlastníky 
uvedeného pozemku;
● informaci o možnosti připomínkovat 
Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce 
Líbeznice a uložilo předání připomínek 
dotčenému orgánu;
● žádost CKKV o pořádání časovky dvojic 
s cílem v Bašti dne 1. 5. 2012;
● nabídku společnosti Alter – eko na 
uspořádání besedy o alternativních 
zdrojích vytápění;
3. neschválilo:

● poskytnutí slevy z poplatku za zábor 
veřejného prostranství pro Cirkus 
Moravan;
● zřizování místa podnikání na ohlašovně.
     Zastupitelstvo obce Bašť zrušilo 
usnesení č. 6/004 a 4/006.
 

Úplná znění usnesení a celé 
zápisy naleznete na 

www.obecbast.cz nebo jsou k 
nahlédnutí v úředních 

hodinách na Obecním úřadě

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 16. 
dubna:
1. schválilo:
● Závěrečný účet obce za rok 2011 a 
Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011 s výhradou 
a uložilo opravení hodnoty sociálního 
fondu v příloze k 31. 12. 2011 v části F, 
aby souhlasila s hodnotou uvedenou 
v Rozvaze k 31. 12. 2011;
●  rozpočtové opatření č. 2/2012;

● návrh Zadání Změny č. 1 ÚPO Bašť ve 
smyslu závěrů uvedených v zápisu;
● zadávací dokumentaci na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
adaptace MŠ Za Horkou;
● uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí a 
PPCentrum, s. r. o. Praha 9 na vykonání 
výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací adaptace MŠ Za Horkou 
za cenu 32 tis. Kč bez DPH;
● Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi 
obcí a architektonickým ateliérem Křivka, 
s. r. o. Praha 3;
● realizaci ohrazení kontejnerů firmou 
Protoria;
● pořízení nového přístřešku na zastávku 
Bašť, Měšická za cenu 102 980 Kč bez 
DPH;
● pořízení 11 ks držáků sáčků na psí 
exkrementy se zásobníky na mikrotenové 
sáčky v rolích po 500 ks; 
● návrh na dělení pozemku parc. č. 644 
v k. ú. Bašť s výměrou pozemku pro obec 
2 430 m2 a 725 m2 na komunikaci;
● uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene mezi obcí a 
ČEZ Distribuce, a. s. k pozemku ve 
vlastnictví obce parc. č. 157/66 v k. ú. 
Bašť;
● smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a právu stavby mezi 
obcí a ČEZ Distribuce, a. s. k pozemkům 
ve vlastnictví obce parc. č. 567/1, 554/161 
a 542/2 v k. ú. Bašť;
2. vzalo na vědomí:
● návrh na jmenování členů komisí pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
výběrovém řízení na adaptaci MŠ Za 
Horkou;
● návrh na budoucí řešení vlastnických 
vztahů k pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. 
Bašť formou koupě se splátkovým 
kalendářem;
● informaci o zastavení prací na 
zpracování žádosti o dotaci na adaptaci 
MŠ Za Horkou z ROP Střední Čechy, 
nepodání této žádosti a nepodepsání 
smlouvy o dílo na zpracování projektu 
mezi obcí a firmou PPCentrum.
     Zastupitelstvo obce zrušilo výběrové 
řízení Svoz a nakládání s komunálními 
odpady v obci Bašť.

http://www.obecbast.cz/
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Oznámení MŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
   Při zápisu do MŠ na školní rok 
2012/2013 bylo podáno 53 přihlášek na 
16 volných míst. Rodiče se o výsledku 
přijímacího řízení dozvědí po 9. květnu, 
kdy budou odeslána Rozhodnutí ředitelky 
MŠ o přijetí, resp. nepřijetí. Jmenné 
seznamy uchazečů z důvodu ochrany 
osobních údajů nebudou na tomto místě 
zveřejněny.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
    Provoz MŠ Bašť bude ukončen 22. 6. 
2012. V týdnech od 2. do 13. 7. bude 
provoz zajišťovat MŠ Panenské Břežany 
(omezený počet míst), od 6. do 17. 8. MŠ 
Líbeznice a od 20. do 31. 8. MŠ Bašť. 
Bližší informace získáte v MŠ.

Obecní úřad bude
ve dnech 30. 4. a 7. 5. 

uzavřen z důvodu 
čerpání dovolené

Muzikál AIDA již 20 dní po premiéře
můžete navštívit 24. října 2012.    
Jedná se o muzikálovou verzi opery 
Giuseppe Verdiho s hudbou Eltona 
Johna v jedné z hlavních rolí s Lucií 
Bílou.  Obsazení ostatních rolí nebylo 
dosud schváleno držiteli autorských 
práv. Ceny vstupenek: 
                            690 Kč (plná cena),
                            400 Kč (senioři),
                            350 Kč (členové
                            Klubu seniorů).
                            Doprava zdarma
                            zajištěna. Svůj
                            zájem sdělte paní
                            M. Zelenkové v
                            otevírací době 
knihovny nebo telefonicky na 608 982 
366 nejpozději do 14. 5. 2012.

Odjezd autobusu
na představení Cyrano z Bergeracu v 
Národním divadle dne 17. 5. 2012  je 
v 17.45 hod. od Obecního úřadu.

Taneční podvečer
se koná v úterý 29. 5. 2012 od 18 
hod. v Restauraci Vila. K hudbě i 
poslechu zahraje Duo Lhotákovi, je 
připraveno povídání s vrchním 
strážníkem Obecní policie Líbeznice 
o bezpečném chování seniorů a 
ukázky sebeobrany v podání trenéra 
juda pana P. Vacka a jeho svěřenců.

Pro členy Klubu seniorů

PEČEME PRO POHODU
Přivítáme, když pro návštěvníky Dne dětí 
upečete sladké a slané dobroty. Výtěžek z jejich 
prodeje použijeme na financování Centra pro 
rodinu Pohoda. Vaše výrobky můžete předávat v 
sobotu 26. 5. do knihovny od 10 do 13 hod. 
Srdečně děkujeme.

o. s. Bašť se baví
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