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21,18%
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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Do diáře …
13. pátek slavnostní otevření Parku na Hlavní
14. sobota Veteráni Na Návsi (více na Pozvánky)
17. úterý přerušení dodávky elektřiny
21. sobota Vítání prázdnin (více na Pozvánky ...)
21. sobota taneční zábava Na Návsi (více na Pozvánky …)
22. neděle svoz velkoobjemového odpadu
26. čtvrtek zájezd do Divadla Na Fidlovačce (více na Pozvánky ...)
30. pondělí zasedání zastupitelstva obce od 19 hod. Na OÚ

  

      

  

   
   

 
   

 

Společenská rubrika

     V měsíci  červnu oslaví významné životní 
jubileum:
paní Věra Novotná,
pan Jiří Pechan
pan Jiří Srbek,
pan Tomáš Ďurech,
pan Martin Švarc,
paní Jana Rodrová,
paní Olga Špačková,
paní Magdalena Horejšová,
slečna Kristýna Zemanová,
paní Pavla Mazánková,
paní Libuše Šerá,
pan Bohuslav Špaček,
pan Milan Juska,
pan Miroslav Dostál,
pan Jiří Vrba,
paní Zuzana Olbrichová a
slečna Barbora Kazdová.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci 
úřadu přejí všem oslavencům mnoho štěstí, 
zdraví, pohody a životního optimismu do dalších 
let.
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Výsledky voleb do EP v Bašti ve srovnání s 
výsledky za ČR

Jak jsme v Bašti
volili do EP

V seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu bylo v 
Bašti zapsáno 1 111 voličů. K 
volbám přišlo 228 voličů, kteří 
odevzdali 227 obálek, ve 
kterých bylo 225 platných 
hlasů. Účast 228 voličů 
představuje 20,52 procentní 
účast, což je o dvě procenta 
vyšší hodnota než byla 
dosažena v celorepublikovém 
průměru, kdy účast činila 18,2 
procenta.
V Bašti se výsledky výrazně 
lišily od výsledku za celou ČR. 
Pětiprocentního výsledku 
dosáhlo  v Bašti sedm stran, 
všechny strany uvedené v 
dolní tabulce kromě ODS. 
Výrazného úspěchu v Bašti 
dosáhla koalice TOP 09 a 
STAN  a uskupení ANO 2011. 
Oproti celorepublikovému 
výsledku v Bašti výrazně 
ztratila ČSSD a KSKČM. 



 @ 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

Zasedání zastupitelstva obce dne 19. května 
1. schválilo:
● realizaci stavby autobusové zastávky „Bašť, Baštěk, náves“ 

podle původně představeného projektu;
● výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na 

projekt „Rozšíření sportovního areálu v obci Bašť“. V souladu 
s výsledky posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a 
v souladu se závěry hodnotící komise nebyl z účasti 
v zadávacím řízení vyloučen žádný uchazeč. Nejvhodnější 
nabídka, která se umístila na prvním místě, byla předložena 
společností HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o., IČ: 267 92 
699 za cenu 3.255.523,15  Kč včetně DPH;

● podmínky smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru na 
projekt „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti 
– 3. etapa“ mezi obcí a Komerční bankou a uložilo předání 
připomínek z rozpravy Komerční bance;

● smlouvu o dílo na projekt „Rozšíření sportovního areálu v obci 
Bašť“ ve znění podle předložené vítězné nabídky, která je 
shodná se smlouvou, která byla součástí výzvy, mezi obcí a 
společností HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o.;

● vypovězení smlouvy o dílo na projekt „Rekonstrukce zázemí 
sportovního areálu“ mezi obcí a společností PSK – ASM Zlín;

● smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce zázemí sportovního 
areálu“ ve znění podle předložené nabídky na 2. místě, která 
je shodná se smlouvou, která byla součástí výzvy, mezi obcí a 
společností PRADAST;

● smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení ke stavbě na parc. č. 183 v k. ú. Bašť ve 
vlastnictví obce mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.;

● smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu převést stavbu ke 
stavbě k pozemku parc. č. 105 v Okružní ulici v k. ú. Bašť ve 
vlastnictví obce mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.;

2. vzalo na vědomí:
● petici občanů, kteří nesouhlasí s přestavbou stávající 

autobusové zastávky „Bašť, Baštěk, náves“;
● zprávu kontrolního výboru;
● zprávu z krajského zasedání SMO;
3. stanovuje:
● v souladu s § 86 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební 

období 2014 – 2018 počet zastupitelstva obce na devět 
zastupitelů.

Mimořádně bylo svoláno zastupitelstvo obce 2. června. 
Při jeho jednání složila slib nová zastupitelka obce, paní Jitka 
Kalašová, která nastoupila po odstoupivším ing. Jiřím Srbkovi. 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene k přeložce sloupu VN na 
pozemku parc. č. 544/2 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. a realizaci vjezdů k pozemkům podél Hlavní ulice na náklady 
obce. V této souvislosti uložilo oslovení tří firem a předložení 
jejich nabídek na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

Rezignace zastupitele pana ing. Jiřího Srbka

Divadlo kouzel Pavla Kožíška 
přijme na dlouhodobou brigádu 

od září 2014
uvaděčku. 

Jedná se o občasnou práci o víkendu
vhodnou pro studentku z okolí 

Líbeznic.
Kontakt: 602 207 630 nebo

produkce@divadlokouzel.cz  

 Kontejnery na 
velkoobjemový odpad

budou přistaveny 

v neděli 22. dubna
 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, 
Prosíme, dbejte pokynů obsluhy.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Bašť
Začátkem měsíce června byla rozeslána rodičům dětí 

rozhodnutí ředitelky MŠ o přijetí, resp. o nepřijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. 

V květnovém přijímacím řízení bylo podáno celkem 44 
přihlášek, z toho jedna přihláška byla v průběhu správního řízení 
vzata zpět.

Do prvních tříd odchází 25 dětí, u tří dětí rodiče požádali 
o zrušení školní docházky v MŠ Bašť, takže pro školní rok 
2014/2015 se uvolnilo celkem 28 míst.

Na tato uvolněná místa byli přijati 3 předškoláci, z toho 
jeden ze Zlonína, dále všechny děti z Baště, které nejpozději k 31. 
8. 2014 dosáhnou tří let (celkem 21) a čtyři děti z okolních obcí, 
které splnily kritérium věku. Nebylo přijato 6 dětí z Baště, které 
nesplnily kritérium věku a byly zamítnuty žádosti na umístění 9 dětí 
z okolních obcí, které nesplnily kritérium věku.

Personál všech čtyř tříd MŠ přeje dětem krásné 
prázdniny a jejich rodičům i všem ostatním občanům Baště 
pohodové dovolené a příjemné prožití léta.

Fakta o projektu 
rekonstrukce zastávky
Bašť, Baštěk, náves
 Projekt  Rekonstrukce a 
výstavba autobusových zastávek obcí 
regionu MAS Nad Prahou byl 
připravován již od května roku 2013. 
Zapojilo se do něj 11 okolních obcí a v 
jeho rámci bude zrekonstruováno nebo 
nově vybudováno 34 zastávek. 
Rekonstrukcí bude dosaženo zvýšení 
bezpečnosti a komfortu cestujících, 
všechny zastávky budou odpovídat ČSN 
a v neposlední řadě dojde ke zlepšení 
vzhledu veřejných prostranství obcí 
zapojených do projektu. Splnění těchto 
cílů bylo vyhodnoceno i poskytovatelem 
dotace, Výborem regionální rady Regionu 
soudržnosti Střední Čechy a proto MAS 
Nad Prahou v prosinci roku 2013 
obdržela dotaci na jeho realizaci.

Zastupitelstvo obce Bašť 
bylo  o přípravách žádosti o dotaci 
průběžně informováno již od června 
2013.  Stavební komise si nikdy 
projektovou dokumentaci nevyžádala, 
stejně jako u žádných dalších projektů 
realizovaných v obci (MŠ, ČOV, 
komunikace, chodníky apod.). 
Zastupitelstvo obce již  v září 2013 
schválilo jednomyslně smlouvu o 
výpůjčce části pozemku  parc. č. 590/1 
ve vlastnictví obce pro MAS Nad Prahou 
a stejně jednomyslně poskytlo v únoru 
2014 zajištění bankovní záruky pro 
MAS Nad Prahou.

Ing. Iva Cucová
V úterý 17. června bude od 7.30 do 11.00 hodin přerušena dodávka 
elektřiny v těchto ulicích: Hlavní, Předbojská, K Rybníku, Za Vilou, 

U Kapličky, Spojovací, Přípotoční a K Vlkánici. V ulicích Hlavní, 
Spojovací, Vedlejší a Za Vilou bude přerušení pokračovat od 11.30 

do 15.00 hod. 

http://www.obecbast.cz/


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti
Inzerce

Fan Vavřincová
Eva tropí hlouposti

26. června 2014

Odjezd autobusu od OÚ 
v 17.30 hod.

Vstupenky již v prodeji

Zastávka Klecanské veteran rallye v Bašti na Návsi
 ve 12 hodin (program, soutěže)
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