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Informace:

VČAS – pracovní skupina : pracovní skupina zabývající se koncepcí VČAS se sešla 9.2., 23.2. a 13.3.2017 a z jejich jednání byly pořízeny zápisy

aktuálním výstupem a doporučením je :
- vybudování pumptrackové dráhy
- provedení nejnutnějších potřebných oprav objektu „Jezerky“ ( na základě shlédnutí objektu hygienou) a vyvěšení 

záměru pronájmu tohoto objektu a zároveň vyvěsit záměr pronájmu části pozemku ve VČAS pro umístění 
mobilního přístřešku – obojí pro zajištění občerstvení návštěvníků VČAS min. v letní sezoně

- samozřejmě péče a údržba vodní plochy

dalšími dílčími výstupy, na základě proběhlých jednání, vyslechnutí a shlédnutí různých prezentací jsou:
- prodej objektu „Jezerky“
- prodej či pronájem větší části chatek
- vystavění „stage“ pro kulturní programy
- v režii města pronajímat prostory VČAS II pro jednorázové akce ( rodinné, firemní apod.) dle nastaveného ceníku
- postupné zaplňování určených volných ploch dalšími sportovišti ( tenis, dopravní hřiště apod.)
- umístění jednoho vodního vleku do prostoru vodní plochy
- pořízení „brouzdaliště“
- umístění street workoutové sestavy
- zpoplatnění parkování v prostorách parkovací plochy
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Kaple sv. Stapina – Lesy ČR, Lesní správa Ještěd převzala v rámci své územní působnosti k vyřízení naší žádost o bezúplatný převod kaple. 
Se záměrem souhlasí a připravuje podklady dle dohodnutého postupu.

Dobývací prostor – v pondělí 27.3.2017 proběhne společné jednání „právního“ týmu města za účelem dohodnutí dalšího postupu v této 
záležitosti

Areál házené – dotace z MŠMT nebyla přiznána, nicméně je vyhlášeno VŘ na zhotovitele s předpokládaným termínem realizace rekonstrukce 
do 15.5.2017

Výsluní – ve čtvrtek 23.2.2017 proběhlo v jednacím sále Radnice společné setkání zástupců města, zhotovitele PD pro územní rozhodnutí 
společnosti MSM Project, s.r.o. a občanů, resp. vlastníků pozemků dotčené lokality za účelem seznámení se s aktuální fází PD, 
včetně nastavení dalších aktivit 

Nabytí nemovitosti čp. 60 ( budova vedle MÚ – budoucí rozšíření MÚ) – stále probíhají jednání ohledně možností nabytí , v tuto chvíli 
aktuálně návrh vlastníka na kombinaci prodej + směna…..

Důležité termíny – 20.3. pracovní skupina sportovní hala – zasedačka MÚ 16:30
31.3. vyhlášení ankety sportovec roku 2016 Bakov nad Jizerou – sál Radnice 17:00

1.4. zahájení sezony TIC 
7.4. slavnostní večer Zvířetice Vision 21: Mise začíná – sál Radnice 19:30 ( odhalení unikátní kachle a prodej nadačních 

miniatur) 
8.4. Bakovský půlmaraton + žákovský běh Bakovem - náměstí
9.4. Velikonoční jarmark – náměstí
27. – 28.4. Historiáda – celorepubliková soutěž ZŠ  - ZŠ Bakov nad Jizerou
10.5. Zastupitelstvo města 


