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Informace:

Důležité termíny:

23. března 2018 – pátek – X. ples města Bakov nad Jizerou 

26. března 2018 – pondělí - řádné jednání Zastupitelstva města

21. května 2018 – pondělí - řádné jednání Zastupitelstva města

27. června 2018 – středa - řádné jednání Zastupitelstva města

INFO:

- Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. podala Žádost o dotaci k OPŽP na projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“,  
jehož součástí je vybudování kanalizace na Malé Bělé 

- Žádost o dotaci u OPŽP na pořízení 500 ks kompostérů byla výběrovou komisí řídícího orgánu doporučena ke schválení podpory

- 8. ledna proběhla koordinační schůzka v souvislosti s vyhotovením Strategického plánu a rozvoje města Bakov nad Jizerou na období 
2018 - 2028 s jeho zhotovitelem – společností MEPCO, s.r.o.

- 11. ledna proběhla koordinační schůzka v souvislosti se zpracováním Dokumentace pro územní rozhodnutí lokality Výsluní se  
zhotovitelem - společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., za účasti zástupce Spolku Výsluní

- 16. ledna se uskutečnila koordinační schůzka v souvislosti s realizací záměru „II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření“ s 
nastavením harmonogramu prací za účasti Města, Krajské správy a údržby silnic, zhotovitele bezpečnostního opatření společnosti 
SWIETELSKY stavební, s.r.o., VaK Mladá Boleslav, a.s. a zhotovitele zakázky pro VaK, a.s. – společnosti PITNER Česká Lípa, s.r.o.
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Dotace:

Připravujeme podání žádostí o dotace:

- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – informační a svolávací zařízení

- Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence – oprava umělého povrchu na hřišti za ZŠ

- Středočeský Fond kultury a obnovy památek a Havarijní program Ministerstva kultury ČR– oprava klenby na zřícenině Zvířetice

- MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě – vybudování chodníku v Chudoplesích a bezpečnostní opatření křižovatky u mlýna 
na Malé Bělé


