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ODS
21,18%

KSČM
14,77 %

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

Do diáře …
19. pondělí - zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hodin
20. úterý - ukončení rezervací na divadelní zájezdy (více na

  Pozvánky …)
23. pátek - uzavření obecního úřadu do 14 hodin
23. pátek - volby do EP od 14 do 22 hodin
24. sobota - volby do EP od 8 do 14 hodin
24. sobota - rybářské závody (více na Pozvánky ..)
28. středa - zájezd na divadlo (více na Pozvánky)
31. sobota - 7. Baštěcké sportovní hry pro děti a mládež

  (více na Pozvánky ...)
31. sobota - Den dětí

  

      

  

   
   

 
   

 

Společenská rubrika

     V měsíci  květnu oslavili a oslaví významné životní 
jubileum:
paní Helena Kačmarčíková,
paní Blanka Melmuková,
pan Roman Růžička,
pan Ondřej Hronček,
paní Zuzana Kurková,
pan Jan Votroubek
pan Radek Vlašič,
paní Milada Musilová,
pan Ladislav Hamberger,
pan Tomáš Krejčí,
paní Monika Pospíšilová,
pan František Strejček,
pan Petr Zítko,
paní Lenka Laufková,
pan Petr Waloszek,
pan Otto Melmuka,
paní Magdaléna Horejšová,
pan Lukáš Sýkora a
paní Zdenka Nemethová.

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

    

Květnové volby 
do Evropského parlamentu 

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v 
pátek 23. května 2014 od 14.00  do 22.00 hodin a v sobotu 
24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin ve volební místnosti 
na Obecním úřadě. 

Hlasování bude probíhat pouze ve volebních 
místnostech na území ČR, na zastupitelských úřadech se volby 
nekonají.

Voličem, který má právo volit je osoba, která:
● alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let
● je státním občanem ČR nebo občaném jiného státu EU, který 

je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně od 9. dubna 
2014 a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu

● nezvnikla u ní překážka výkonu volebního práva (omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Občané ČR, kteří mají v Bašti trvalý pobyt, jsou 
automaticky zapsaní do stálého seznamu voličů.

Občanům ostatních členských států EU, kteří si v 
termínu nepožádali o zapsání do dodatku seznamu voličů, 
nebude hlasování umožněno. 

Při hlasování každý volič musí prokázat svou totožnost 
a státní občanství ČR nebo občanství jiného státu Evropské unie 
platným dokladem. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Volič může též požádat, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, zejména ze zdravotních důvodů, a to pouze v 
územním obvodu volebního okrsku.

Spolek Bašť se baví za finanční pomoci Obce Bašť pořádá

   DĚTSKÝ 
   DEN

v parku u restaurace Vila

31. května 2014
od 14 hodin

Kabiny postaví jiná firma
Stále prázdné místo po zdemolovaných kabinách v mnohých z občanů 

vyvolává otázky, kdy už začnou růst nové. Pro realizaci projektu Rekonstrukce 
zázemí sportovního areálu předložila ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku 
firma PSK – ASM Zlín, se kterou byla na konci března podepsána smlouva. Po 
několika dnech od podpisu byla starostka obce ujištěna výkonným ředitelem firmy 
ing. Nadinem Eidem, že moduly pro výstavbu jsou zadány do výroby a technici 
firmy dojednávali podrobnosti ukotvení kontejnerů s autorem projektu. Vše 
vypadalo, že projekt běží. Problémy začaly ve druhé polovině měsíce dubna. 
Zástupci firmy přestali zvedat telefony, neodpovídali na maily ani na dopisy 

 dokončení uvnitř listu



 @ 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 740 výtisků, tisk a 
distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

Nabízím kompletní zpracování účetnictví
pro střední a malé firmy včetně neziskových a 

vedení daňové evidence. 
Dlouholetá praxe.

Kontakt : 605 218 281
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Přijmeme pro sezonní  práci
v pěstební zahradě v Bašti ženu či muže na 

pomocné zahradnické práce.
www.acre.cz, tel. 603 813 398.

Hledáme paní/slečnu 
na hlídaní 21 měsíční dcerky. 2-3 dny v týdnu. 

V případě zájmu volejte: 728 978 642

V dubnu se zastupitelé obce sešli na zasedání dne 7. dubna 
2014 a
1. schválili:
● splacení úvěru u Komerční banky, kterým byla financována stavba 

budov MŠ Bašť;
● příkazní smlouvu mezi obcí a PPCentrum, s.r.o. na výběrové řízení 

„Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti – 3. etapa“;
● výzvu k předkládání nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rozšíření 
sportovního areálu v obci Bašť“;

● zařazením svého území do území působnosti MAS Nad Prahou na 
období 2014 – 2020;

● uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 
12 312 072,80 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3 078 
018,20 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce a 
výstavba místních komunikací v Bašti – 3. etapa“;

● smlouvu o dílo na autorský dozor realizace projektu Rekonstrukce 
MK – 3. etapa;

● smlouvu o dílo na technický dozor realizace projektu Rekonstrukce 
MK – 3. etapa;

● předfinancování projektu Rekonstrukce MK – 3. etapaprostřednictvím 
úvěru u Komerční banky;

2. uložili: 
● přípravu dodatku k veřejnoprávní smlouvě s obcí Líbeznice týkajícího 

se Obecní policie Líbeznice, který bude obsahovat navýšení ročního 
příspěvku na 500.000 Kč a navýšení přítomnosti strážníků v obci na 
35 hodin týdně;

● objednání realizace nového stanoviště na kontejnery na tříděný 
odpad v Nové Bašti;

3. vzali na vědomí:
● uzavření dodatku k mandátní smlouvě č. 5/2014 mezi obcí a 

PPCentrum, s.r.o.;
● výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Bašť v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb.;
● rozpočtové opatření č. 3/2014;
● smlouvu o spolupráci a o zajištění péče o toulavé psy mezi obcí a s 

útulkem Lesan Kralupy nad Vltavou a uložili předložení 
přepracovaného návrhu;

● návrh na zrušení opatření obecné povahy – územního opatření o 
stavební uzávěře lokality Na Dlouhých, který u Krajského soudu 
v Praze podal v zastoupení společnosti Dimri Construction & 
Development (B.A.S.T 1) s.r.o. advokát Mgr. Martin Žižka a pověřili 
starostku k jednání a přípravě podkladů pro advokátní kancelář 
Chlost & Svoboda, která obec zastupuje;

4. jmenovali:
● komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového 

řízení projektu „Rozšíření sportovního areálu v obci Bašť“.

Druhé dubnové zasedání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2013
1. schválilo:
● smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a výstavba 

místních komunikací v Bašti – 3. etapa“ mezi obcí a Regionální 
radou regionu soudržnosti Střední Čechy;

● výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na projekt 
„Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti – 3. etapa“. 
Nejvýhodnější nabídka, která se umístila na prvním místě, byla 
předložena společností STRABAG a.s., IČ: 608 38 744 za cenu 
9.173.767,46  Kč.

● smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací v Bašti – 3. etapa“ mezi obcí a společností STRABAG 
a.s.; 

● smlouvu o poradenské činnosti mezi obcí a PPCentrum, s.r.o. Na 
administraci projektu Rekonstrukce MK – 3. etapa;

● smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 
obcí a společností EKO-KOM, a.s.;

● smlouvu o dílo na autorský dozor projektové dokumentaci na 
realizaci projektu Rekonstrukce zázemí sportovního areálu mezi obcí 
a Ing. Jiřím Dvořákem;

● schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění 
plynového vedení na pozemku č. 605/1 v k. ú. Bašť;

● úpravu trasy a zastávek linek PID 368 a 417 podle návrhu 
dopravního opatření s názvem „Trvalá změna trasy, zastávek a 
provozních parametrů autobusových linek v oblasti Mělníka a 
Neratovic“; 

2. vzalo na vědomí
● dodatek č. 2 k plánovací smlouvě a kupní smlouvu na infrastrukturu 

a pozemky mezi obcí a společností KM Developers s.r.o.

 

Kabiny postaví jiná firma
Dokončení z titulní strany

doručované prostřednictvím datové schránky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
byly splněny předpoklady k vypovězení smlouvy o dílo, předloží starostka 
obce na zasedání zastupitelstva obce 19. 5. návrh na vypovězení uzavřené 
smlouvy, vyhlášení nového výběrového řízení a uzavření nové smlouvy. V 
současné době jedná obec se zástupci MMR o tom, zda je možné uzavřít 
přímo smlouvu s uchazečem, který se umístil ve výběrovém řízení na 
druhém místě a nevyhlašovat znovu výběrové řízení, které by realizaci 
projektu opět oddálilo.

Obec na realizaci výstavby kabin získala dvoumiliónovou dotaci ze 
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst, zatížení rozpočtu obce bude tedy 
minimální.

Předpokládá se, že by obec mohla předat nový objekt k užívání 
SK Bašť při příležitosti zahájení podzimní části sezóny 2014/2015 koncem 
srpna. 

Rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací v Bašti – 3. etapa

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil na svém 
zasedání 1. dubna 2014 projekt Rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací v Bašti - 3. etapa k poskytnutí dotace ve výši 12,2 milliónů 
korun. V rámci projektu budou v Bašti rekonstruovány místní komunikace 
Letná, Za Dvorem, V Chaloupkách, U Parku, Ke Střelnici, Ke Hřišti, 
Krátká, K Potoku, K Rybníku, Za Vilou, U Kapličky a vybudována nová 
komunikace Za školkou. Celkově se jedná o 1,579 km rekonstruovaných a 
191 m nově budovaných komunikací. Díky realizaci projektu, který je 
spolufinancován Regionálním operačním programem Střední Čechy, se 
zlepší kvalita komunikací, dostupnost podnikatelských subjektů a 
veřejných služeb, zkvalitní se napojení na komunikace III. třídy, provoz na 
komunikacích bude plynulejší a bezpečnější.

Na otázky týkající se 
vaší spokojenosti se 
životem v obci 
můžete odpovídat na 
webu obce.

http://www.obecbast.cz/


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

Zápis do MŠ KinderGarten

Soukromá Mateřská škola KinderGarten v 
Bašti, je předškolním zařízením s efektivní 
výukou angličtiny a logopedické prevence. 
Mateřská škola je školou kde se maximálně 
uplatňuje individuální přístup k dítěti, jeho 
potřebám a úzká spolupráce
s jeho rodinou. 
Cíle výchovně-vzdělávacích činností se 
průběžně plní již od ranních hodin. Pracujeme 
podle vlastních vzdělávacích programů, které 
respektují specifika předškolního vzdělávání a 
navíc nabízejí důkladnou přípravu předškoláků 
na školu. Výchovně-vzdělávací a pečující 
činnosti jsou v mateřské škole zajištěny 
kvalifikovaným týmem pedagogů, speciálních 
pedagogů, zdravotních sester a asistentů 
pedagogů, s cílem zajistit dětem kvalitní 
prostředí plné podnětů a bezkonkurenční 
přípravu pro zdařilý vstup do lukrativních 
základních škol.
Od září 2014 hledáme do svého pracovního 
týmu kvalifikované a kreativní pedagožky se 
znalostí angličtiny, ochotné dále rozvíjet své 
poznatky a schopnosti v oblasti 
pedagogických věd.
Nabízíme: moderní a příjemné prostředí, plné 
podnětů k tvořivé práci a vlastní seberealizaci. 
Za kvalitně odvedenou práci nabízíme 
odpovídající ohodnocení.
Vhodní kandidáti nás mohou kontaktovat na:  
bast@kindergarten.cz  
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Nejvíce cyklistických mistrů 
MAS Nad Prahou je z Baště
V sobotu 3. května 2014 se začala psát historie cyklistického 
závodu na horských kolech pod záštitou MAS Nad Prahou. 
I v relativně nepříznivém počasí (zamračeno, větrno a 4°C) našlo 
cestu na perfektně připravenou trať na Beckově na 140 závodníků 
v dětských kategoriích a 69 dospělých cyklistů a cyklistek.
Mistry MAS Nad Prahou se ve svých kategoriích stali Tadeáš 
Winter (Zdiby), Petr Váňa (Líbeznice), Petr Nový (Bašť), 
Magdalena Mišoňová (Sedlec), Martina Červenková (Bašť), 
Štěpán Bulvas (Sedlec), Michaela Cucová (Bašť), Matyáš 
Červenka (Bašť), Kryštof Král (Klecany), Petr Cuc ml. (Bašť), 
Veronika Mišoňová (Sedlec), Jakub Bejšák (Kostelec nad 
Labem), Matěj Kdýr (Odolena Voda), Viktor Pudil (Klecany) a 
Veronika Křížová (Bašť).

Od 28.5.2014 od 15 hod. budou každou středu na Návsi 
stánky s pečivem, uzeninami, medem, zeleninou ....

Přijdte si nakoupit domácí výrobky, žádná velkovýroba, 
vše domácí.
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