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Společenská 
rubrika
    V měsíci březnu oslaví 
významné životní jubileum:
paní Soňa Burianová,
pan Josef Mates,
paní Vlasta Kučerová,
paní Vlasta Váňová,
pan Zdeněk Komárek,
pan Josef Mazánek,
pan Jaroslav Reiner,
pan Aleš Bukovský,
pan Josef Kosík,
pan Zdeněk Plicka,
pan Václav Štochl,
paní Jaroslava Kuchynková a
paní Jaroslava Sýkorová.
  Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, 
zdraví, pohody a životního 
optimismu do dalších let.
     V uplynulých dnech nás 
navždy opustila paní Květuše 
Kadeřábková. Vzpomínáme.

Změna jízdního řádu nočního spoje linky 368
     V souvislosti se zrušením prodlouženého víkendového provozu 
metra, které v uplynulých dnech v rámci úspor schválila Rada hlavního 
města Prahy, dojde ke změně času odjezdu víkendového nočního spoje 
linky č. 368. Od pátku 9. března 2012 bude noční spoj linky 368 odjíždět 
z Ládví o 50 minut dříve než dosud, tj. již v 0:40 po příjezdu posledního 
metra C z centra.

Do diáře …
    čtvrtek 1. zahájení vyzvedávání přihlášek do MŠ
      pátek 2. Den otevřených dveří v MŠ
      pátek 2. Páteční večer v Pohodě s terakotou 
  sobota 10. Jarně-letní bazárek
  sobota 10. celodenní Vepřové hody na Návsi
 pondělí 12. zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
    pátek 23. Páteční večer v Pohodě s fimováním 
  sobota 24. Velikonoční dílna pro děti s rodiči
  neděle 25. Svoz velkoobjemového odpadu
 pondělí 26. zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
    pátek 30. Noc s Andersenem
  sobota 31. Country bál
 

Zápis do MŠ Fialka
proběhne 2. dubna 2012 

od 6.30 do 16.00 hod.
 ve staré budově. 

     Přihlášky bude možno 
vyzvedávat od 1. března po 
celý něsíc v MŠ každý pracovní 
den od 6.30 do 16.30 hod. 
Vzhledem k přidělování 
pořadových čísel nebudou 
přihlášky ke stažení na 
webových stránkách. 
     Ředitelka MŠ srdečně zve 
všechny zájemce o prohlídku 
prostor MŠ na 

Den otevřených dveří
v pátek 2. března 2012
od 6.30 do 16.30 hod.



Oznámení Obecního 
úřadu

Ze zasedání Zastupitelstva obce

     Smlouvy k popelnicím 
     V obecně závazné vyhlášce č. 3/2011 o Systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, která nabyla 
účinnosti 1. 1. 2012 je ustanovení čl. VI o úhradě za 
svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu, 
která je prováděna na základě smluvního vztahu. 
   Každý z vás, který v uplynulých dnech zaplatil 
poplatek za popelnice proto v následujících 
týdnech obdrží do schránky dva výtisky 
podepsané smlouvy na konkrétní svozovou 
nádobu a četnost svozů, kterou si vybral a uhradil. 
Jeden výtisk zůstane vám, druhý, prosím, odevzdejte 
do schránky Obecního úřadu. 
     Pro příší rok bude tento smluvní vztah nahrazen 
poplatkem stanoveným místní vyhláškou. 

    Růst cen vodného a stočného
    V uplynulých dnech předložil provozovatel obecního 
vodovodu, kanalizace a ČOV společnost VaK Zápy 
návrh cen vodného a stočného pro rok 2012. Cena 
stočného je navržena ve výši 40,13 Kč/m3 pitné 
vody  a nárůst o 5,48 Kč/m3 je způsoben zvýšením 
ceny nakupované vody o 2,02 Kč/m3 a  změnou sazby 
DPH z 10 na 14 %. 
  Zvyšuje se i cena stočného z 22,15 Kč/m3 
odkanalizované vody v roce 2011 na 24,92 Kč/m3  v 
roce 2012 v důsledku avizovaného nárůstu ceny 
elektrické energie. Příznivá je ovšem skutečnost, že 
se snížila směrná čísla stočného ze 46 m3 na 36 m3 
za osobu a rok.

    Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny v neděli 25. března 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.

     Zastupitelstvo obce na svém zasedání 30. ledna 2012
schválilo:
✔ kalkulaci vodného a stočného pro rok 2012;
✔ žádost o nadační příspěvek z programu ČEZ Oranžové 

hřiště ve výši 1 000 000 Kč na výstavbu skateparku;
✔ smlouvu o dílo mezi obcí Bašť a firmou Červenka 

Bohumil  – BČ, s. r. o. Neratovice na rekonstrukci místních 
komunikací v Bašti za celkovou cenu 3 564 159 Kč včetně 
DPH;

✔ smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na oddělenou část 
pozemku parc. č. 561 v k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a ČEZ 
Distribuce, a. s. Děčín;

✔ jmenování  komise  pro  hodnocení nabídek v rámci 
zadávacího řízení na „Svoz a nakládání s komunálními 
odpady v obci Bašť“  ve složení Bc. Vítězslav Kaliba 
(náhradník Ing. Iva Cucová), Jiří Staněk, DiS. (náhradník Jitka 
Mazánková) a MUDr. Miroslav Zlámal (náhradník Ing. Iva 
Chovancová);

✔ změnu podmínek zadávacího řízení na „Svoz a nakládání 
s komunálními odpady v obci Bašť“ dle zápisu.

     Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Policie ČR v regionu za rok 2011 a zprávu o činnosti Obecní 
policie Líbeznice v Bašti za rok 2011.

     Zastupitelstvo obce na svém zasedání 13. února 2012
1. schválilo:
✔ žádost o dotaci z programu MMR ČR;
✔ smlouvu o příspěvku pro Knihovnu E. Petišky v Brandýse nad 

Labem na poskytování knihovnických služeb pro rok 2012 ve 
výši 1600,- Kč;

✔ přesun zastávkového přístřešku ze zastávky Bašť, Baštěk (ve 
směru Ládví) na zastávku Bašť, Baštěk, náves (ve směru 
Ládví) a dále uložilo předložení cenové nabídky na zastávkový 
přístřešek na zastávku Bašť, Měšická;

✔ záměr na prodej pozemku parc. č. 623/3 v k. ú. Bašť o výměře 
145 m2 za cenu 30 Kč/m2 a uložilo jeho zveřejnění na úřední 
desce;

✔ změnu času odjezdu spoje č. 47 linky PID č. 368 z Ládví 
z 1:30 na 0:40, která bude realizována v případě zrušení 
prodlouženého víkendového provozu metra.

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

úředních hodinách na Obecním úřadě

InzerceInzerce

http://www.obecbast.cz/


Ze zasedání 
Zastupitelstva 

obce
     Zastupitelstvo obce na 
svém zasedání 13. února 2012
2. vzalo na vědomí:
●  informace společnosti Kadlec 

K.K. Nusle, spol. s r.o. o 
průběhu procesu zpracování 
nového územního plánu obce 
Bašť a uložilo zveřejnění 
informace o zahájení 
zpracování nového územního 
plánu a možnosti občanů 
uplatnit své návrhy a 
připomínky. Návrhy a 
připomínky občanů budou 
přijímány na formuláři, který 
tvoří nedílnou součást 
zápisu, ve lhůtě do 60 dnů po 
zveřejnění informace;

● návrh Nařízení obce 
k vymezení chodníků, které 
nejsou v zimním období 
udržovány a uložilo ověření 
správnosti znění 
předkládaného nařízení a 
pravidel pro označování 
neudržovaných komunikaci 
značkami resp. tabulkami;

● výsledky dosavadních jednání 
o majetkovém vypořádání 
s vlastníky pozemků 
sousedících 
s předzahrádkami ve 
vlastnictví obce v lokalitě Nad 
Dvorem a uložilo přípravu 
návrhú smluv;

●  předložené cenové nabídky 
na realizaci ohrazení 
kontejnerů na tříděný odpad 
a uložilo předložení dalších 
kalkulací;

● informace sdružení STOP 
Letišti Vodochody a 
předložené  vyúčtování za 
rok 2011;

3. neschválilo:
● pořízení Bezpečnostního 

informačního systému 
asociace „Záchranný kruh“;

●  vypovězení smlouvy dopravci 
ČSAD Střední Čechy na 
zajištění dopravní obslužnosti 
na lince PID č. 368 a účast 
obce ve výběrovém řízení na 
dopravce, které organizuje 
Středočeský kraj.

Inzerce

Nabízím vedení 
účetnictví FO i PO, 
sestavování daň. přiznání a 
výkazů, účetní poradenství
Sylva Frühaufová (Bašť),

mobil 602686494, 
ucto@tucmed.org
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VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce rozhodlo o 
pořízení nového územního 
plánu obce.
Vyzýváme proto majitele 
nemovitostí v katastru obce a 
občany obce, aby podávali své 
požadavky a návrhy do 30. 4. 
2012 prostřednictvím formuláře 
(ke stažení www.obecbast.cz 
nebo na OÚ) osobně na nebo 
poštou na adresu Obec Bašť, 
Obecní 126, 250 65 Bašť.

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 
640 výtisků, tisk a distribuci zajišťuje Obecní 
úřad Bašť, zdarma
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Kam v Bašti za kulturou, vzděláním a sportemKam v Bašti za kulturou, vzděláním a sportem

Prodej vstupenek do Divadla Radka 
Brzobohatého a do Národního divadla 

bude zahájen 5. března 2012
v úředních hodinách na Obecním úřadě.

Rybářský spolek Bašť vás zve na
zahájení sezóny v sobotu 31. března 2012

od 8 hodin na rybníce v  Malém Bašti.

10. 3. Vepřové hody na Návsi po celý den



Inzerce
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