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Vážení spoluobčané,
2. března 2011 zvolilo zastupitelstvo obce – Petra Luxíková,
Helena Bilá, Josef Šafránek novou starostkou paní Bc. Jaroslavu
Tomanovou. Jako místostarostka obce byla zvolena paní Hana Steidelová.
Zastupitelstvo obce dále zřídilo finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvo se, na svém zasedání 24. března 2011, shodlo na úpravách
dohod o provedení práce uzavřených s p. Titěrou, p. Kreisingerem, pí
Hostinskou a pí Vytiskovou.
- pí Hostinská - účetní
- pí Vytisková - administrativní pracovnice
- p. Titěra - dozor veřejného osvětlení, opravy dle potřeby
- p. Kreisinger - správce lesa, koordinátor dotací na údržbu
a zalesňování lesa

Kulturní a jiné akce
26. března 2011 proběhlo na sále OÚ Jarní maškaření. Na děti a rodiče zde
čekaly soutěže o drobné ceny a dorty.
23. dubna 2011 se v obci uskutečnila Jarní brigáda. Součástí této
dobrovolné brigády byl úklid odpadků poházených po obci, zametení a
umytí zastávek a úklid u obecního úřadu. Všem účastníkům děkujeme.
30. dubna 2011 byl v místní pískovně pořádán slet čarodějnic. Součástí
bylo občerstvení (buřty zdarma), soutěže a odměny pro děti.
4. června 2011 proběhl v místní pískovně Dětský den, na kterém byly
připraveny soutěže a věcné ceny.

Informace o dění v obci


















Vydaná nová směrnice na pronájem místního sálu.
Vydán soutěžní řád k prodeji obecních pozemků.
Zřízena nová úřední a informační deska.
Provedeny drobné úpravy interiéru obecního úřadu a sálu.
Opravena pípa na místním sále - opravu a revizi provedla firma
Skála - chladící zařízení Mimoň.
Proběhla úprava uličky u Soušků - úpravu provedla firma
Greenhorn. Firmu vybrali zastupitelé obce z nabídky na veřejném
zasedání. Firma nabídla po čase užívání kontrolu a případné
opravy terénu.
Přidání a uspořádání separátních nádob - odpadové hospodářství
obce se stále rozvíjí dle skutečné separace odpadů občany.
Dle řádu a domluvy zastupitelstva byl prodán pozemek 128/15 za
250,- Kč/m2.
Probíhá odstraňování závad propadajících se cest firmou Lamal.
Zřízena sociální péče pro seniory - obec se plynule zapojí do
projektu v oblasti sociálních služeb města Mimoně.
Internet v obci - konečné práce se zavedením a zapojením
optického kabelu byly přislíbeny v červenci – srpnu.
Probíhá jednání s firmou Angusland o zajištění bezpečnějšího
výjezdu od hřbitova na hlavní silnici. Investiční záměr k řešení
dopravní situace zpracuje společnost JAP z Liberce.
Předmětem dalších jednání je návrh na zřízení obecního kominíka.
P. Minařík z Mimoně dokončí úklid větví, které zůstaly na hřbitově
od podzimu a další úklid obstarají místní brigádníci.
Probíhají práce na změnách územního plánu. Žádosti některých
občanů byly řádně doplněny a předány na odbor územního
plánovaní v České Lípě. Změna č.2 proběhne ve finanční režii
občanů. Dále je obec dle zákona povinná nechat vyhotovit nový
územní plán a to do roku 2015.

Nové internetové stránky obce
www.bohatice.cz
Byla provedena modernizace a aktualizace internetových stránek obce.
Zastupitelstvo vybíralo ze dvou nabídek, které zaslala společnost Galileo
Corporation s.r.o. a společnost Antee s.r.o. Pro realizaci nových stránek
byla zastupitelstvem schválena společnost Antee s.r.o. Nabídka této
společnosti je i přes vyšší pořizovací náklady, díky výrazně nižším ročním
poplatkům, z dlouhodobého hlediska (4 roky) výhodnější.

Vytvoření webu
Roční poplatky

Galileo Corporation s.r.o.
6 000 Kč
5 880 Kč

Antee s.r.o.
14 400 Kč
2 880 Kč

Gratulace k narozeninám
Zastupitelstvo obce se dohodlo na osobní návštěvě nově narozených dětí a
občanů starších 60-ti let s gratulací a drobným dárkem.

Upozornění
Vážení občané, máte moc ovlivnit rozsah a následky místních záplav.
Vyčistěte prosím strouhy tekoucí Vašimi pozemky od všeho, co by
blokovalo plynulý tok, nejen v době častých dešťů.
S poděkováním Bc. J. Tomanová, starostka

Podněty a připomínky v rámci rozvoje obce
vhazujte do schránky na OÚ.

Příští vydání dle aktuálního dění v obci.

