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Neprodejné
Obecní úřad, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa

Informace o dění v obci
ü
Zastupitelstvo odhlasovalo realizaci silniční přeložky na ppč.
562/1 a 563/3 trvale travní porost a 654 ostatní plocha.
Jedná se o místní komunikaci směr od hřbitova na hlavní silnici. Nová část
komunikace vyústí nad zatáčkou. Pozemek je zemědělské společnosti
Anguslandu. Cílem je zajistit bezpečný pohyb aut i peších. Realizace
záměru je dlouhodobá.
ü
Zastupitelstvo odhlasovalo na kominické práce v obci pana
Janovce.
Z důvodu špatné komunikace byla ukončena spolupráce s panem
Kuchárem. Od 3.11 2011 vykonává kominické služby pan Janovec
Vladimír z České Lípy. Kominíka objednávejte na OÚ.
ü
Proběhla změna místa nádob na separátní odpad.
Nádoby na tříděný odpad byly přemístěny od úřadu k horní zastávce
(Bohatice - Mimoň, levá strana). Od spodní zastávky budou nádoby
přemístěny k místní komunikaci u Kuklů. Plánovanou úpravu pozemku
k uložení nádob zajistí pan Mázl. Tříděný odpad (pytle) přemístíme do
prostoru pod pískovnou.
ü
Byla zřízena funkce správce budovy.
Pan Cichák Jaroslav st. zastává pozici správce budovy č.p. 79.
O spolupráci je sepsána smlouva.
ü
Zastupitelstvo odhlasovalo zprovoznění el. pilíře v místní
pískovně firmou Lamal.
Nové zastupitelstvo dokončilo záměr a pilíř nechalo zrealizovat. Využívat
se bude při kulturních akcích.
ü
Zastupitelstvo odhlasovalo uvolnění 5 000 Kč z finančního daru
od pana Tichého na kulturní akce pro místní děti.
Byla zakoupena mobilní dětská trampolína. Využívat se bude na akcích
obce. Trampolína je kvalitní sportovní náčiní v záruce.

ü
V obci byla sepsána petice proti těžbě štěrkopísku.
Iniciátorem je Hana Steidelová. Podrobnosti najdete na stránkách
www.bohatice.cz v kolonce „Bohatické novinky“.
ü
Oprava dolních zastávek proběhla přes pojistku obce.
Celková investice 6000,-Kč. Spoluúčast obce 1000,-Kč, z pojistky
vyplaceno 5000,-Kč.
ü
Úspora veřejného osvětlení.
Týkat se bude pouze lamp podél hlavní silnice. Vypnuty byly lampy
veřejného osvětlení od značení obce při výjezdu na Mimoň. Některé
Záměr „Uspořit“ byl vyhodnocen s odborným poradenstvím firmy
LAMAL. Regulace osvětlení proběhne od 14. – 18.11. 2011.
ü
Zapojili jsme se do Sociálních služeb v Mimoni. Spolupráce
na projektu je v začátcích.
ü
Využili jsme dotačních titulů Libereckého kraje, které nám
pomůžou zrealizovat nebo dokončit některé záměry v obci.
1.
Zhotovení územního plánu v digitální podobě – tři fáze
2.
Zkolaudování „Hospody“, výměna septiku, přístavba
bočního vchodu a sociálního zázemí. Venkovní úpravy – Terasa.
3.
Úprava terénu v okolí úřadu. Vybudování parku.
4.
Ochranný systém – povodňový plán a informační systém –
ve spojení s Mikroregion Podralsko.
Ve všech titulech má obec finanční spoluúčast 10 – 30% z celkových
nákladů na daný projekt.
ü
V obci se budou kácet dřeviny.
Dendrologickým posudkem byly některé dřeviny označeny jako
nízkovitální a ohrožující okolí. S kácením se začne v listopadu.

ü
Zastupitelstvo odhlasovalo drobné úpravy narušené vodoteče.
Úpravy provede firma Škoda z České Lípy. Jedná se o otevřený prostor
před Bíbrovými. Cílem je zamezit úrazu, zajistit plynulost toku vody
a zastavit trhání (odplavování) místní komunikace.
ü
Zastupitelstvo odhlasovalo úpravu terénu za venkovním
posezením.
Úpravy provede firma Škoda z České Lípy. Zdarma získaná zemina bude
využita na zlikvidování černé skládky odpadu, rozšíření rovné plochy
v okolí úřadu (první kroky k vybudování parku menší rozlohy). S realizací
úprav se začne v polovině listopadu. Na podobné záměry byl vyhlášen
dotační titul. Obec složí 30% z celkové částky.
ü
Zastupitelstvo schválilo pořízení a zpracování územního plánu
obce Bohatice.
Nový územní plán je povinnost ze zákona. Plán bude zpracován v digitální
podobě s pomocí dotačního programu Grantového fondu Libereckého
kraje a to nejpozději do roku 2015.
Před sebou máme diskuze k formování jednotlivých představ, kam
chceme, aby obec ve vývoji směřovala.
Část první – průzkum - trvá okolo jednoho roku. Vypracovat celý územní
plán je na 2-3 roky.
Na zpracování územního plánu byla vybrána nabídka od projektantů Ing.
arch. Šárky Jaklové a Ing. arch. Petra Jakla IČ.: 431 97 281 Architects,
Elišky Krásnohorské 953, 460 01 Liberec.
ü
Zastupitelstvo pověřuje starostku vypracovat a sestavit pevný
ceník pozemků obce Bohatice s přihlédnutím k cenám pozemků
okolních obcí.
Zastupitelstvo obce schválilo platný ceník. Zájemci mohou nahlédnut na
obecním úřadu nebo si vyhledat přesné znění ceníku na stránkách obce
„elektronická úřední deska“.

ü
Revitalizace interiéru obecního domu je v závěru.
Částka 30.000,-Kč odsouhlasená zastupitelstvem obce, postačila. Došlo
například k výměně vnitřních dveří, vymalovaní prostor a dalších úprav.
ü
Obec využila nabídku získat frézovaný materiál.
20 tun frézovaného materiálu z vozovky za nízkou cenu. Opraveny byly
některé vymleté a vytlučené úseky místních komunikací. Zbytek bude
využit do konce listopadu na obdobné úpravy.
ü
Místní komunikace s původním asfaltem, kde procházejí řezy po
firmě LAMAL – vedení elektřiny, se budou zavážet materiálem
a v jarních měsících se zažehlí daná místa asfaltem.

Internetové stránky obce
www.bohatice.cz
Nezapomínejte sledovat aktuální informace na internetových stránkách.
Podnikatelé!!! Máte možnost aktualizovat informace o své firmě, pod
odkazem „Firmy v naší obci“
Na internet jsou umísťovány fotografie z kulturních akcí probíhajících
v obci a důležité informace z aktuálního dění.
Na stránkách také naleznete Bohatické novinky v elektronické podobě.

Kulturní a jiné akce v uplynulém období
15. - 17.7. 2011 - VW BUS 2011 – 2. ročník setkání vozů VW Transporter
14.8. 2011 - Příroda hrou – ekologické soutěže poznávání dřevin.
27.8. 2011 - Třídíme odpad hravě a s úsměvem – stimulace třídění odpadu
8.10. 2011 – Drakiáda, s náborem HASIČŮ ZÁKUPY

Pozvánky
27.11. 2011 v 15:00 budeme na sále OÚ vyrábět ozdoby na Bohatický
stromek, který společnými silami ozdobíme, přijďte budeme si hrát.
3.12. 2011 nás navštíví Mikuláš se svými čerty a andělem. Dětem jistě
něco nadělí. Nadílka začíná na sále OÚ od 15.00 hodin.
Kdo není trvale hlášen v obci Bohatice, můžete si doobjednat balíček pro
své ratolesti: steidelovah@seznam.cz, obecbohatice@tiscali.cz nebo
telefonicky 720 518 546. Cena balíčku 100 Kč. Připraven bude
doprovodný program. Všechny srdečně zveme.
BOHATICKÉ TRHÁNKY – tržní prodej na sále. Nakupte si dárky
v Bohaticích (listopad, prosinec – datum upřesníme!)

Co se připravuje na rok 2012?
MAŠKAŘENÍ v Bohaticích. Zábavným programem Vás provede pan
Kaňka, bavič a moderátor.

VYSLOUŽILÉ SPOTŘEBIČE NEPATŘÍ DO POPELNICE

Obec Bohatice získala kontejner na zpětný odběr nefunkčních
elektrických spotřebičů.
ü

Kontejner je umístěn na chodbě obecního úřadu Bohatice

ü

Elektrospotřebiče můžete odevzdat:
Pondělí - 11 až 15:30 hod
Úterý - 18 až 19 hod
Středa až pátek po domluvě na tel.: 731466804 a 720518546

ü
Odevzdávat můžete elektrospotřebiče do velikosti rychlovarné
konvice (kalkulačky, el. hračky, notebooky, karty, myši, klávesnice,
videokamery, Digi. a analogové fotoaparáty, radiopřijímače, DVD,
dálkové ovladače, sluchátka, telefonní přístroje apod.)
ü

Odevzdat se mohou i vybité baterie
Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí
ASEKOL

Úřad nabízí
Starší vnitřní dveře – několik kusů - zdarma
Fax – 800,-Kč

Upozornění
Vybavte své děti výstražnými nášivkami a připomeňte jim, jak se mají
pohybovat po komunikaci (výstup z dopravy a přecházení vozovky).
Nezapomeňte jim připomenout, aby se v blízkosti silnice nestrkaly
a neházely si předměty. Doba čekání na autobus je dlouhá…

Zkontrolujte si prosím, zdali voda protékající Vaším pozemkem má cestu
bez překážek. Odstraněním překážek zamezíte případnému rozlití vody do
okolí, hlavně v době oblev. I nadále pečujte o své okolí.
„Bohatice jsou bohaté, tím co mají“.
Doporučujeme sledovat výlepovou plochu u místního obchodu. Dočíst se
můžete o okolní kultuře. Na rok 2012 plánujeme kulturní zprávy
z českolipska zařadit na stránky obce www.bohatice.cz.

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

Příští vydání dle aktuálního dění v obci.

