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Informace:

Důležité termíny:

25.9. pondělí – pracovní jednání ZM k návrhu nového územního plánu, lokalitě Výsluní a odpadovému hospodářství (17:00)

20.-21.10. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

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

Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2018

Srpen/Září 2017
- sběr podkladů pro sestavení prvotní verze rozpočtu, termín pro zasílání podkladů je 8. září 2017;
Září 2017

- sestavení prvotní verze rozpočtu na základě požadavků odborů MěÚ, příspěvkových organizací, osadních výborů, sportovních a zájmových 
organizací využívajících majetek města;
- projednání jednotlivých položek s vedením města, připomínkování a dodatečná úprava, předběžné stanovení správců kapitol a 
odpovědných osob;
Říjen 2017

- projednání předběžného rozpočtu v radě města;
- projednání předběžného rozpočtu ve finančním výboru města;
Listopad 2017

- projednání připomínek finančního výboru v Radě města ;
- 15. listopadu - projednání rozpočtu na pracovním zastupitelstvu  – vytvoření finální verze rozpočtu;
- vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce;
Prosinec 2017

- předložení návrhu rozpočtu ke schválení zastupitelstvu města.
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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 – město Bakov nad Jizerou odeslalo prostřednictvím svého 
právního zástupce v této záležitosti Mgr. Motla a ve spolupráci s JUDr. Flegelem své vyjádření

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 – VZ proběhla, nicméně se ve stanoveném termínu nepřihlásil žádný uchazeč, vyhlášení VZ se nyní 
bude opakovat

Odpady , zákon o odpadech, spalovny- bližší informace na pracovním jednání zastupitelstva dne 25.9.

Přehled „velkých“ plánovaných a výhledových investičních akcí města – bude předložen na pracovním jednání zastupitelstva, včetně 
odhadovaných finančních nákladů, termínů realizace a dotačních
potenciálů ( 25.9.)

ZŠ – přístavba a stavební úpravy – dotace IROP - žádost o dotaci splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, probíhá další   
hodnocení

Kontrola ROP – knihovna a muzeum, zpřístupnění školských zařízení – dne 20.7.2017 proběhla kontrola poskytovatele dotace- BEZ ZÁVAD
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Podzemní kontejnery - dotace z OPŽP na pořízení podzemních kontejnerů byla schválena, nyní probíhá akt vydání Rozhodnutí o přidělení 
dotace, následovat bude přijetí dotace zastupitelstvem, samotná realizace v II/Q 2018

Alej Zvířetice – Bítouchov – společný projekt města Bakov nad Jizerou a SDH Bítouchov na obnovu ovocné aleje podél silnice Zvířetice –
Bítouchov byl podpořen dotací z Nadace Partnerství – termín výsadby 11.11.2017 „Svatomartinská alej“

Chodník ke hřbitovu – probíhá realizace – před dokončením

Chodník Malá Bělá ( u mlýna) - zasmluvněno – připraveno k realizaci

Chodník ul. Pražská – zasmluvněno – připraveno k realizaci

Chodník Chudoplesy – součástí VZ Bezpečnostního opatření v Chudoplesích ( KSÚS)

Oprava veřejného osvětlení ul. Pražská – zasmluvněno – realizace

Revitalizace parku u Flory a atria ve zdravotním středisku – probíhá hodnocení 
nabídek VZ
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Házená – byla dokončena rekonstrukce hřiště na národní házenou  
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Oprava hřiště za ZŠ – byla dokončena oprava hřiště za základní školou  


