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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Více čtěte na str. 4

Do diáře …
Červenec:
  7. neděle  – svoz velkoobjemového odpadu
  8. pondělí – přerušení dodávky elektřiny v celé obci
  8. pondělí – uzavření obecního úřadu
13. sobota  – pouťové oslavy
14. neděle  – pouťové oslavy
15. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
Srpen:
celý měsíc  – uzavření obecní knihovny
  5. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
19. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
   
   

 
   

Prázdninový provoz 368
V období letních školních prázdnin (od 1. července do 1. září 2013) nebudou v provozu spoje linky 368 č. 27 s odjezdem z Ládví ve 
14:15 a č. 38 s odjezdem z Baště ve 14:35. Autobusy také nebudou zajíždět do zastávky Líbeznice, škola a ranní spoj jedoucí z 
Baště na Ládví kolem půl osmé bude odjíždět o 5 minut později než během školního roku.

Co nás čeká na lince 368 po prázdninách?
Již  několik  týdnů  s  Ropidem  projednáváme  změny,  ke kterým dojde
2. září 2013. Konečná verze jízdního řádu linky 368 zatím není 
definitivně potvrzena a může tedy ještě dojít k dalším úpravám. V tuto 
chvíli je podoba zářijových novinek na lince 368 následující:
● Dojde k úpravě brzkého ranního provozu - první spoj z Baště na Ládví 

pojede ve 4:52 (dosud jezdí ve 4:34).
● Bude zaveden nový spoj z Ládví s odjezdem v 15:15 - v době od 

13:45 do 17:45 budou z Ládví autobusy linky 368 odjíždět každých 30 
minut.

● Spoje s odjezdem z Ládví v 15:15 a v 16:15 nebudou jezdit až do 
Předboje, ale budou ukončeny už v Baštěku.

Pokračování na následující straně



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ 

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

hodinách na Obecním úřadě

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 670 výtisků, 
tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. června 2013:
1. schválilo:
● pro školní rok 2013/2014 školné v MŠ Bašť ve výši 1000,- Kč 

měsíčně;
● úpravu provozní doby MŠ Bašť na 7:00 – 17:00 hodin od 1. 9. 

2013;
● rozdělení zahrad na pozemcích p. č. 344/77, 344/78, 344/79, 

344/80 a 344/81 na dvě ideální poloviny za podmínky uzavření 
smlouvy o příspěvku na infrastrukturu obce;

● text stanoviska obce Bašť k posudku o vlivu na životní prostředí 
„Letiště Vodochody“ a pověřilo jeho odesláním na Ministerstvo 
životního prostředí, tak aby bylo doručeno nejpozději 14. června 
2013;

● výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého 
rozsahu na projekt Výstavba mateřské školy v Bašti;

● uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Výstavba mateřské 
školy v Bašti“ mezi obcí a společností Urbiosisto, s.r.o.;

● závěrečný účet obce Bašť za rok 2012 s výhradou;
● Zprávu Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského 

kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašť za rok 2012 
s výhradou, vzalo na vědomí realizovaná nápravná opatření a 
uložilo:

➢ 1. doplnit protokoly veřejnosprávních kontrol tak, aby obsahovaly 
náležitosti stanovené v § 15 zákona č. 552/1991 Sb., tj. 
seznámení kontrolované osoby s výsledkem veřejnosprávní 
kontroly, podpis převzetí kontrolovanou osobou a podpisy dvou 
členů kontrolní skupiny;

➢ 2. provést změnu účetního programu, aby byla dodržena 
obsahová vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 
v příloze v části C.1 a C.2;

➢ 3. provést dokladovou inventuru k účtům 401, 403, 406, 431, 493, 
321 a 951;

● rozpočtové opatření 2/2013;
● mandátní smlouvu mezi obcí a PPCentrum, s.r.o. na organizaci 

výběrového řízení na dodavatele úprav ČOV;
● Návštěvní a provozní řád sportovního areálu a Návštěvní řád 

parku ve znění dle závěrů rozpravy a uložilo zapracování 
připomínek dle závěrů rozpravy;

● opravu usnesení 5/048, 6/048 a 7/048 z 12. 11. 2012, ze kterých 
se vypouští podmínka aby současně s podáním návrhu na vklad 
byla provedena změna charakteru druhu pozemku a uložilo 
zajištění provedení změn charakteru druhu pozemků parc. č. 
157/109, 644/1 a 554/344 vše v k. ú. Bašť po ukončení řízení o 
návrhu na vklad;

2. vzalo na vědomí:
● výsledky sledování příchodů a odchodů do MŠ v období únor až 

květen 2013;
● nabídky společností Aquion s.r.o. a VODNÍ DÍLA – TBD a.s. na 

zpracování manipulačního a provozního řádu rybníků a pověřilo  
zahájením jednání o přípravě smlouvy se společností Aquion 
s.r.o.;

● negativní stanovisko obce Předboj k žádosti obce Bašť o navýšení 
příspěvku na krytí provozní ztráty spojů ODO linky PID 368;

● vyjádření paní A. Čermákové k situaci kolem stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad v lokalitě Nová Bašť;

3. neschválilo:
● nabídku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku 3 ks 

betonových sloupců na MK Ke Střelnici;
● plánovací smlouvu mezi obcí a Dimri Constructions na výstavbu 

lokality Na Dlouhých z důvodu chybějící přílohy č. 1 – plán veřejné 
zeleně;

● žádost pana Z. Plicky o finanční příspěvek na veterinární ošetření 
psa;

4. pověřilo
● starostku schvalováním rozpočtových opatření v roce 2013 a 

uložilo
● starostce informovat zastupitele o schváleném rozpočtovém 

opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva obce následujícím 
po schválení rozpočtového opatření.

Co nás čeká na lince 368 po prázdninách?
Dokončení z předchozí strany

● Jeden spoj z brzkého ranního provozu bude přesunut na 
večer, což znamená, že nově bude autobus z Ládví odjíždět 
také ve 21:30.

● Dojde k rozšíření provozu nočního spoje s odjezdem v 0:40 
z Ládví na všechny dny v týdnu.

● V souvislosti s výše uvedenými změnami dojde k časovým 
posunům některých spojů.

● Zatím bohužel nebude změněna trasa linky 368 v Ďáblicích, 
o což obec Bašť opakovaně a dlouhodobě žádá. 

V červnu se uskutečnila další jednání zástupců hlavního 
města a Středočeského kraje k integraci autobusových linek 
Neratovicka a Mělnicka do PID. Dosud však nebyl stanoven 
žádný konkrétní termín realizace integrace.

InzerceTRUHLÁŘSTVÍ A PODLAHÁŘSTVÍ
Zakázkové truhlářství,

výroba kuchyní, šatních skříní, 
schodišť, nábytku na míru

Bašť, Náves 1
Miloslav Vidím 720 463 568
Lukáš Slavíček 728 611 944
slaviceklukas@centrum.cz

Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny 

v neděli 7. července 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.

Program zasedání zastupitelstva obce
15. 7. 2013 od 19 hodin Obecní úřad, Obecní 126, Bašť

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
      zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Dodatek k plánovací smlouvě s KB Immobilien
  4. Smlouva o dílo s Aguion s. r. o. na zpracování manipulačních a
      provozních řádů rybníků a potoka
  5. Výzva a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na
      dodavatele úprav ČOV
  6. Komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové
      řízení na dodavatele úprav ČOV
  7. Dopravní obslužnost obce
  8. Rozpočtové opatření 3/2013
  9. Nabídka úvěru od ČMZRB
10. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 157/24 v k. ú. Bašť
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
      k pozemku parc. č. 81/2 v k. ú. Bašť 
12. Opatření obecné povahy – stavební uzávěra
13. Návrh zadání územního plánu obce
14. Vyhláška o ochranných pásmech Letiště Vodochody
15. Různé

http://www.obecbast.cz/


Společenská 
rubrika
     V měsíci  červenci oslaví 
významné životní jubileum: 
paní Jiřina Löwyová,
pan Azad Said,
paní Květuše Kostková,
paní Martina Dostálová,
paní Jindřiška Bartušková,
pan Otakar Křehnáč,
paní Běla Kaiserová,
paní Jana Šarvašová,
pan Michal Kulhánek,
paní Jiřina Malá,
pan Pavel Starosta
paní Anna Fišerová,
pan Pavel Nádvorník
pan Lon Gjugjaj,
pan Martin Votroubek
pan Bohumil Tyc a
pan Radovan Krtil.
     V měsíci srpnu oslaví 
významné životní jubileum:
pan Karel Konrád,
pan Jan Kopecký,
pan Josef Soběslav,
pan Tomáš Prchal,
pan Josef Duras,
pan Josef Němec,
slečna Kristýna Čížková,
paní Mája Hilscherová,
pan Jaroslav Nedvěd,
paní Ivana Krupičková,
paní Lenka Kubíková,
paní Zuzana Korbelová,
paní Jana Leštinová,
pan Jan Juračka a
paní Věra Sýkorová.

Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, 
zdraví, pohody a životního 
optimismu do dalších let.

V uplynulých dnech 
nás navždy opustil Karel 
Šindelář.  Vzpomínáme.

    

Baštěcký zpravodaj 
přeje 

všem svým čtenářům 
krásné prázdniny a 

dovolené.

Inzerce



MŠ BERUŠKA –
LADYBIRD V MRATÍNĚ S.R.O.
Přijímá děti do jesliček od 1 roku a do MŠ od 3 let.

!Od září 2013 výrazné snížení školkovného!
Více na http://hlidacicentrum-beruska.webnode.cz/ 
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