
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

9/2012

Společenská rubrika
V měsíci  září oslaví významné životní 

jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa 
Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František 
Čapek, pan Jan Červenka, pan Jozef Trúchly, pan 
Lukáš Pospíšil, pan Petr Himl, paní Dagmar 
Brdíčková, pan Petr Štrupl a paní Marie Šedivá.

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 Duben. Vzpomínáme.

    

Do diáře …
  3. pondělí: zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hod.
  8. sobota: oslavy posvícení v Bašti
15. sobota: Den psa (více na Pozvánky …)
15. sobota: Bazar dětského oblečení (více na Pozvánky...)
16. neděle: kontejnery na velkoobjemový odpad
17. pondělí: zasedání zastupitelstva obce, Středověký

hostinec, 19.00
21. pátek: Páteční večer v Pohodě (více na Pozvánky …)
22. sobota: 5. baštěcké sportovní hry pro děti a mládež
22. sobota: zájezd na Zahradu Čech (více na Pozvánky ...)

Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny 

v neděli 16. září od 8 do 12 hodin 
u Obecního úřadu v Bašti a 

u školky KinderGarten v Nové Bašti.

U kapličky v Baštěku a u kontejnerů v 
lokalitě Nad Dvorem lze velkoobjemový 
odpad ukládat volně, ovšem pouze v 
uvedeném čase. Kontejnery jsou určeny na 
starý nábytek, koberce apod., nepatří do 
nich nebezpečný odpad.  Dbejte, prosíme, 
pokynů obsluhy.

Změny PID od 1. září 2012
Jízdní řád autobusové linky PID č. 368 

bude i po 1. září platit ve stejné podobě jako dosud. 
Znovu začnou jezdit školní spoje obsluhující 
zastávku Líbeznice, škola. V této souvislosti 
upozorňujeme, že školní spoj č. 16, který přijíždí na 
Ládví v 8:00 bude z Baště odjíždět kvůli zajíždění 
ke škole o 5 minut dříve než o prázdninách.

V jízdním řádu autobusové linky PID č. 417 
dojde od 1. září pouze k drobné změně spočívající 
ve zkrácení jízdní doby mezi zastávkami Líbeznice, 
pošta a Bašť o 1 minutu.

Již zmiňovaná integrace autobusových 
linek do Neratovic a Mělníka do PID a s tím 
spojené změny proběhnou pravděpodobně až v 
prosinci letošního roku.

V provozu městských autobusových a 
tramvajových linek PID dochází od 1. září k 
významným změnám, jejichž přehled je k dispozici 
na internetových stránkách www.ropid.cz nebo 
www.dpp.cz.
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         O prázdninách zasedalo zastupitelstvo obce dvakrát. Při svém 
prvním jednání v pondělí 23. července:
1. schválilo:
●  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci výběrového 

řízení na stavební práce na veřejnou zakázku pod názvem „Dopravní 
značení v Nové Bašti a Nad Dvorem“ a uložilo její zveřejnění;

●  ustavení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve 
výběrovém řízení na stavební práce na veřejnou zakázku pod názvem 
„Dopravní značení v Nové Bašti a Nad Dvorem ve složení Ing. I. Cucová 
(Ing. Iva Chovancová), J. Mazánková (Bc. V. Kaliba), V. Mišner (MUDr. 
M. Zlámal);

●   dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2011 o veřejném 
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Bašť a uložilo  
jeho vyvěšení a zaslání na MV ČR;

●  vítěznou nabídku na Správu veřejného osvětlení v obci Bašť 
předloženou společností ELTODO – CITELUM s. r. o.  za roční cenu 
82 400 Kč bez DPH a uložilo informování uchazečů;

●  umístění zpomalovacích prahů na příjezdové komunikace do 
lokality Nová Bašť z komunikace III/0085 a uložilo přípravu Rozhodnutí;

●  poskytnutí finančního příspěvku Rybářskému spolku Bašť ve výši 6 557 
Kč na instalaci provzdušňovacího zařízení pro rybník v Bašti na Návsi;

●  uzavření smluv mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. o připojení odběrného 
elektrického zařízení nové mateřské školy k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN);

●  výsadbu dvou lip srdčitých na Náves za cenu 6 000 Kč za jeden strom a 
uložilo  realizaci usnesení;

●  zrušení pořadatelství pouťových oslav v Bašti v roce 2013 a uložilo 
předložení dodatku ke smlouvě o pronájmu atrakcí;

2. vzalo na vědomí:
●  investiční záměr na intenzifikaci čistírny odpadních vod v obci 

Bašť pro 2 300, resp. 2 600 EO prostřednictvím bionosičů  a uložilo 
zadání oponentského posudku původní projektové dokumentace na 
intenzifikaci ČOV na 3 000 EO zpracované firmou Ekosystem a přípravu 
zadávacího řízení na výběr dodavatele pro původní projekt;

●  návrh smlouvy mezi obcí a ing. Pánkem na realizaci technického dozoru 
stavby nové MŠ a uložilo dále jednat s druhou stranou a předložit návrh 
smlouvy ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva obce;

●  návrh smlouvy mezi obcí a společností ELTODO – CITELUM na správu 
veřejného osvětlení v obci Bašť za cenu 82 400 Kč bez DPH a uložilo 
upřesnění dle zápisu a předložení smlouvy ke schválení na nejbližší 
zasedání zastupitelstva obce;

3. neschválilo:
●  připomínky předložené společností Dimri Construction k návrhu 

plánovací smlouvy mezi obcí a společností a uložilo dále jednat se 
zástupci developera;

●  uzavření smlouvy mezi obcí a společností DILIA na odvod poplatku 
z veřejného kopírování a uložilo zjištění legislativní normy pro stanovení 
cen za kopírování.

Druhé prázdninové zasedání zastupitelstva obce, které  se 
uskutečnilo v pondělí 20. srpna:
1. schválilo:
●  uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a ing. Michalem Pánkem – Bois 

Design na výkon technického dozoru investora stavby nové MŠ  za 
cenu 26 000 Kč bez DPH;

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete na 
www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

●  výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dopravní značení v Nové Bašti a Nad Dvorem, potvrdilo výběr firmy 
ASIG s. r. o. Chvaletice a uložilo předložení návrhu smlouvy o dílo;

●  návrh smlouvy o dílo mezi obcí a společností ELTODO – CITELUM 
s. r. o. Praha 4 na provozování a správu veřejného osvětlení za 
98 880 Kč včetně DPH;

●  dodatek č. 1 k Dohodě mezi obcí a V. Vocáskem o zajištění atrakcí na 
akcích pořádaných obcí;

● smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEPS, a. s. Praha 10 
k pozemkům 607 a 608/1 v k. ú. Bašť na stavbu Vedení 400 kV V410 – 
TR Výškov – TR Čechy střed;

2. vzalo na vědomí:
●  Zadání Změny č. 1 ÚP Klecan;
●  dopis architektonické kanceláře Křivka s. r. o. ve věci požadované 

náhrady škody;
●  informaci o zajištění terénní pečovatelské služby v obci;
●  žádost Sokol Předboj o finanční příspěvek na činnost a uložilo 

informování žadatele o podání žádosti pro rok 2013.

 

●   kupní smlouvu na pozemky parc. 
č. 81/36, 81/37 a 81/41 v k. ú. Bašť 
za cenu 954 538 Kč a Smlouvu o 
úhradě podílu účelově vynaložených 
prostředků na výstavbu infrastruktury 
za cenu 1 045 462 Kč;

●  smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti, pozemkové parcely č. 
567/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 112 m2 mezi 
obcí a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových;

●  zadání změny č. 1 územního plánu 
obce Bašť;

●  poskytnutí odměn členům komisí a 
výborů – fyzickým osobám – které 
nejsou členy zastupitelstva obce ve 
výši 200 Kč  za hodinu vykonané 
práce;

Pozvánka na
projednání návrhů

místní úpravy provozu 
na pozemních 
komunikacích
 v lokalitě Nad 

Dvorem
 a na Návsi a okolí

 
17. 9. 2012

od 19 hodin
Středověký hostinec

Inzerce

NABÍZÍM ÚKLID DOMU A ŽEHLENÍ
PRAXE 12 LET

TEL.: 732 479 044
MAIL: PAVEL.ROUS@VOLNY.CZ

http://www.obecbast.cz/
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SK Karate Shotokan pořádá 
NÁBOR KARATE do oddílu SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA OD 6 LET
Neratovice 10. 9. v tělocvičně ZŠ 28. října od 16.00 hod.
Praha Hloubětín – 11. 9. v hale bazénu od 16.00 hod.

Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v širším okolí Návsi

Nová MŠ získává konkrétní podobu
 V uplynulých dnech získala obec všechna potřebná stanoviska ke 

stavbě nové mateřské školy. Stavební úřad zahájil sloučené územní a 
stavební řízení a na 10. září vypsal veřejné projednávání záměru. Zároveň 
obec zakoupila pozemky v lokalitě 
Za Horkou pro stavbu školky  a 
Komerční banka schválila 
poskytnutí úvěru ve výši 5 mil. Kč
pro stavbu prvního pavilónu MŠ. 
Projekt bude představen na 
zasedání zastupitelstva obce 
dne 17. 9. 2012 ve Středověkém
hostinci, zároveň můžete postup
prací sledovat na webových
stránkách obce.

Veřejné osvětlení bude spravovat najatá firma
V předchozím týdnu byla podepsána smlouva se 

společností ELTODO – CITELUM na správu veřejného 
osvětlení. Dovolujeme si požádat občany, aby od 1. 9. 
veškeré poruchy na veřejném osvětlení hlásili pouze na 
obecní úřad (osobně, telefonicky, mailem). Kontakt s 
firmou bude zajišťovat pouze pověřený pracovník 
obecního úřadu.

Zahájení projektu Dopravní značení v Nové Bašti
Zastupitelstvo obce dne 20. 8. potvrdilo vítěze 

výběrového řízení na realizaci projektu Dopravní značení v 
Nové Bašti, firmu ASIG s. r. o. Po 3. 9., kdy bude 
projednána smlouva s firmou, budou zahájeny práce na 
označení celé lokality Nová Bašť jako obytná zóna a 
vyznačení nových parkovacích míst. Na webových 
stránkách obce, v sekci Užitečné informace/Doprava v 
obci máte možnost se s návrhem umístění parkovacích 
míst seznámit a v případě nejasností nebo pochybností 
kontaktovat obecní úřad. V přípravné fázi projektu je ještě 
možné zažádat o změnu projektu.

Prodej vstupenek na AIDU zahájen
Od pondělí 3. 9. 2012 si můžete vyzvedávat 

objednané vstupenky na představení Hudebního divadla 
Karlín AIDA. Obecní úřad má k dispozici ještě jednu 
volnou vstupenku. Odjezd autobusu je naplánován na 
17.30 od Obecního úřadu, čas bude upřesněn v příštím 
vydání Zpravodaje.

Byla zpracována krajská Koncepce kvality
ovzduší

Koncepce „Integrovaný krajský program 
snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území 
Středočeského kraje“ bude podrobena zjišťovacímu řízení 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. S 
koncepcí se můžete seznámit na 
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K   
Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence zaslat  své písemné vyjádření k oznámení 
koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o 
oznámení koncepce na úřední desce kraje (datum 
zveřejnění na  úřední desce kraje bude uvedeno v 
Informačním systému SEA).

Volby do zastupitelstev krajů
byly prezidentem republiky vyhlášeny na dny 12. 

a 13. října. Podrobnější informace k volbám přineseme v 
příštím vydání zpravodaje, nyní se pouze omezíme na 
informování pro ty, kteří se voleb nebudou moci zúčastnit v 
Bašti. Již nyní si můžete požádat o vydání voličského 
průkazu a to buď osobně nebo prostřednictvím žádosti, 
jejíž formulář je k dispozici na www.obecbast.cz, v sekci 
Volby. Žádost lze doručit obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů 
před dnem voleb, v listinné podobě s úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané 
elektronickým podpisem voliče, případně zaslané 
prostřednictvím datové schránky. 

Návrhy místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích

v lokalitě Nad Dvorem a v širším okolí Návsi, 
zpracované firmou SOMARO CZ s. r. o. si budete v 
následujících dnech moci prohlédnout na webových 
stránkách obce. Obyvatelům lokality Nad Dvorem bude 
zároveň se Zpravodajem distribuován anketní lístek (spolu 
s návrhem místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích) ke zjištění názorů na budoucí úpravu 
provozu. Diskuze k návrhům se budete moci aktivně 
zúčastnit v pondělí 17. 9. na veřejném projednávání 
návrhů ve Středověkém hostinci od 19 hodin.

Oznámení obecního úřadu

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 
640 výtisků, tisk a distribuci zajišťuje Obecní 
úřad Bašť, zdarma

Pozemky 81/36 a 
81/37, na kterých 
bude postavena 
nová MŠ

Vizualizace pavilónu MŠ a 
situační nákres

file://redir.netcentrum.cz/%3Fnoaudit&url=http%3A%2F%2Feia.cenia.cz%2Fsea%2Fkoncepce%2Fdetail.php%3Fid%3DMZP140K
http://www.obecbast.cz/


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

Rozpis zápasů SK  Bašť podzim 2012 
Datum Hodina
26.  8. 17:00 Bášť - Měšice B
  2.  9. 17:00  Radonice B - Bášť    sobota
  9.  9. 17:00  Bášť - Řež A
16.  9. 16:30  Toušeň - Bášť           sobota
23.  9. 16:30 Bášť - Nehvizdy B
30.  9. 16:30  Bášť - Klíčany B
  7.10. 16:00 Kojetice - Bášť         sobota 10:15 
14.10. 16:00 Bášť - Sluhy
21.10. 15:30 Líbeznice B - Bášť
28.10. 14:30 Bášť - Máslovice
  4.11. 14:00 VOLNO
11.11. 14:00 Bášť - Vodochody
18.11. 13:30 Mochov B – Bášť      sobota 10:30

vás
zve

Zahájení začátkem října, jednou za 14 dní, vždy
od 17 do 18.30 hod. (90 min.) v CPR Pohoda
Kurzovné 800 Kč/pololetí
více na www.bast-se-bavi.cz
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