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Informace:

Plán termínů jednání ZM – I. pol. 2017 středa 18. ledna
středa 15. března
středa 10. května
středa 21. června 

Studie náměstí – dne 22.11.2016 proběhla v souvislosti se záměrem města o revitalizaci náměstí první schůzka přípravné skupiny (ve 
složení: p. Riedel, M. Kořínek, R. Šimáně, V. Šlégl, M. Vrabcová, J. Štěpánová, P. Rajtr, Z. Hýzler, J. Holba, Zb. Dvořák, 
M.Masopust) s Ing. arch. Petrem Klápště, Ph.D. a s Ing. Evou Klápšťovou ze společnosti Nature Systems, která zajišťuje 
metodické vedení participace veřejnosti a práce přípravné skupiny, přípravu a vedení ( facilitace) plánovacích setkání s 
veřejností a finalizaci výstupů pro potřeby projekčních prací a konzultace přípravy zadání a výběru architektů

Základní škola – dne 29.11.2016 se sešla v prostorách ZŠ pracovní skupina, která v současné době intenzivně pracuje na Projektové 
dokumentaci za účelem rozšíření kapacity Základní školy a to v souvislosti s aktuální dotační výzvou z IROP týkající se 
infrastruktury základních škol – termín podání žádosti o dotaci je 14.2.2017

II/610 – bezpečnostní opatření Chudoplesy – podpis smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem ( KÚSK), Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje ( KSÚS SK) a městem Bakov nad Jizerou schválen 
Radou kraje a Zastupitelstvem města, podpisy byly zajištěny a nyní probíhají jednání o 
následných krocích ( zprocesování VŘ na zhotovitele, převod finančních prostředků z KÚ na 
KSÚS apod.)

Podzemní kontejnery – dne 25.11.2016 byla dokompletována a prostřednictvím dotačního portálu IS KP 14+ podána žádost o dotaci na SFŽP 
na pořízení podzemních kontejnerů ( ul. Školní, Malá Bělá u OV, Trenčín u COOP)

Paměti města Bakova nad Jizerou – dle poslední informace bude třetí díl Pamětí města Bakova nad Jizerou, autora PhDr. Vladimíra Bednáře, 
s podtitulem „Letopisy nové doby“ mapující období let 1919 - 1966 vydán 22.12.2016. Předpokládaná 
cena 300,--Kč – vzhledem k rozšířenému obsahu oproti prvním dvěma dílům.



Bakov nad Jizerou

Jednání zastupitelstva města 7.12.2016                                                                                       předkládá : Radim Šimáně

Šťastné a veselé Vánoce

Díky za spolupráci a práci pro město 
Bakov nad Jizerou


