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Informace:

Důležité termíny:

6.9.    středa – řádné jednání zastupitelstva města (ZM)

25.10. středa – řádné jednání ZM

15.11. středa – pracovní jednání ZM k rozpočtu na rok 2018 ( bude upřesněno)

11.12.  pondělí – řádné jednání ZM

30.6. – 1.7. Pojizerský folklorní festival ( 7. ročník) – páteční beseda se Zdeňkem Troškou ( bakovské divadlo 19:00) + sobotní festival 
(náměstí 13:00)

27.8. – Folkový festival ( Volnočasový a sportovní areál)

Informace:

Dividendy společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – valná hromada akciové společnosti, konaná dne 8.6.2017, schválila 
výplatu dividend, a to ve výši 24,--Kč na jednu akcii před zdaněním. Město Bakov n.J. je držitelem 117 720 ks akcií, což představuje částku cca 
2,4 mil. Kč čistého, vyplacenou na účet města v období 1.8. – 1.10.2017

Oslavy města – v rámci oslav města a připomenutí si 520. výročí  od udělení městských práv, byly také osloveni místní podnikatelské 
subjekty, či podnikatelské subjekty ve městě působící, s nabídkou možnosti se na těchto oslavách podílet. Poděkování patří společnostem:  
Doba, a.s., Emerge, a.s.,  Innogy, Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, Agrovation Kněžmost, Flora Bakov nad Jizerou, Galaxie Bakov nad 
Jizerou, Přemysl Studničný, MS Polygrafie, Compag Mladá Boleslav, Pivovar Klášter Hradiště n.J., COOP Mnichovo Hradiště, Jaznak, Porta 
Germanica a dále všem, kteří se na úspěšném společenském, zábavném a sportovním víkendu podíleli
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RUD – rozpočtové určení daní - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci 
změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Jedná se o 8,5 miliard Kč navíc do rozpočtu obcí a měst na jejich rozvoj od roku 2018, tj. cca 
800 Kč na obyvatele. Pro město Bakov nad Jizerou cca 4 mil. Kč

Dobývací prostor – 19.6. byla doručena veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, tj. také městu Bakov nad Jizerou, výzva OBÚ k vyjádření 
účastníků řízení k odvolání účastníka řízení organizace Ladislav Šeda proti rozhodnutí OBÚ, ve kterém byl zamítnut návrh na stanovení 
dobývacího prostoru na výhradním ložisku štěrkopísku Bakov nad Jizerou

Bezpečnostní opatření Chudoplesy – krajská investiční akce se spoluúčastí města se dostala do fáze přípravy veřejné zakázky, kde zadavatel 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zaslal městu Bakov nad Jizerou k připomínkování Výzvu k podání nabídky , včetně zadávací 
dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo

Dopravní obslužnost na rok 2017 – úhrada prokazatelné ztráty – na základě jednání na ORP Mn. Hradiště dne 29.5.2017 se zástupci 
společnosti Arriva, Středočeského kraje a obcí mladoboleslavska, nebylo prozatím Radou města schváleno navýšení ceny prokazatelné ztráty  
za ostatní dopravní obslužnost autobusové dopravy pro rok 2017. Bylo schváleno vyplacení zálohy za I. a II. čtvrtletí roku 2017 ve výši záloh 
roku 2016 s tím, že proběhnou další jednání.

Výsluní – na základě již avizované špatné a problémové komunikace se zhotovitelem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
lokality Na Výsluní a nedojde-li k nastartování vzájemné komunikace a spolupráce do 30.6.2017, bude se město zabývat odstoupením od 
Smlouvy a vypsáním nové veřejné zakázky

Hezké prázdniny a dovolenou


