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Rekonstrukce silnice II/290
Rád bych vás informoval o zahájení I.etapy

V tomto čísle najdete
Informace o kompletní rekonstrukci

1

silnice II/290 v úseku od Základní školy

1

přestavby centra obce, o které jsme již podávali

k Obecnímu úřadu

2

informace na veřejných schůzích.

Článek pro každého, Ze zastupitelstva obce

3–4

SPOZ, kultura

5

Od pondělí 19. června bude zahájena
kompletní rekonstrukce silnice od Základní školy
– odbočka ke kostelu – k Obecnímu úřadu. Bude
spočívat ze sejmutí vyžilého asfaltového svršku,

vodovodní řad včetně nových odboček

vybudování opěrné zdi naproti bývalému

k odběratelům. Náklady na tuto stavbu jsou 2,7mil.

Strojobalu, narovnání zatáčky u pošty, obnovení

Kč. Dodavatelem obou akcí je firma Eurovia.

stávajících chodníků a lávky na mostě. Dále budou
položeny obrubníky, vybudována nová dešťová

Vladimír Hanzl, starosta

kanalizace. Rekonstruován bude propustek u
školy ( ze stávající studánky), přeložen bude
plynovod a veřejné osvětlení přechodu pro
chodce. Vysoutěžené náklady jsou cca 13,5mil. Kč
Souběžně s prováděnou stavbou poběží i
rekonstrukce vodovodu v tělese komunikace.
Bude odstraněno staré vedení, položen bude nový

Další navazující stavební práce
Vladimír Hanzl, starosta

Další akcí, která bude navazovat, je

připravenou realizaci parkovišť u základní školy a

vybudování nových chodníků v obci. Budeme

obecního úřadu. Předpoklad skončení prací je

stavět nový chodník od základní školy ke

závěr září 2017.

„Strojobalu“, nový přechod pro chodce a následně
i nový chodník od pošty k obecnímu úřadu.

Z dalších důležitých stavebních činností,

Autobusová zastávka u školy získá nové rozměry a

které ještě proběhnou v letošním roce je zateplení

vzhled a součástí chodníku bude i bezbariérový

budovy Obecního úřadu. Celkové náklady na

vstup na obecní úřad. Celkové náklady na tuto

zateplení jsou 1,142mil Kč. Z toho získáváme

stavební akci, která je ve vlastní režii Obce, jsou

dotaci ze SFŽP ve výši 40% , tj. 457tis.Kč, naše

750 tis. Kč.

spoluúčast bude 685tis. Kč.

Bude-li nám přát počasí, máme
Pokračování k článkům na straně 2
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Informace o omezení provozu
Vladimír Hanzl, starosta

vlastního
obrázku
A nyní informace o omezeních plynoucích
z těchto stavebních prací, které nás zasáhnou.
Průjezd po hlavní silnici bude po dobu cca
prvních 14ti dní řízen semafory. Poté bude silnice
zcela uzavřena. Objížďka bude vedena přes
Jablonec. Pro naše občany bude možnost využívat
místní komunikaci od „ Jedničky“ kolem

Hubertku k Bártlově boudě. V takovém případě
prosíme o ústní komunikaci se stavbyvedoucím
panem Kotyzou, tel. 731 602 037 nebo starostou
panem Hanzlem, tel. 777 779 562.

fotbalového hřiště. Možná se stavbou bude
možnost domluvit objízdnou trasu kolem
„Patnáctky“. V tom případě bychom tyto
komunikace vedly jako jednosměrky. Na místní
komunikace bude vjezd omezen pro vozidla do
3,5t. Bude-li nezbytné, aby do obce jako dopravní
obsluha vjelo těžší auto, je domluveno, že bude

Autobusová doprava z Bílého Potoka bude
zajištěna mikrobusy do Hejnic. Odvoz odpadu je
rovněž zajištěn. Víkendový provoz cyklobusu na
Smědavu řeší ČSAD. Nabídli jsme jim využít objízdné
trasy přes Lázně Libverdu – Hubertku – Bártlovu
boudu.

umožněn průjezd po domluvě se stavbyvedoucím,
případně bude zapůjčena povolenka od silnice
přes Lázně Libverdu, a dále lesní komunikací přes

Vážení občané
Jsem si vědom, že tato stavba nás po dobu

a vše proběhlo bez mimořádných exesů.

pár měsíců bude obtěžovat, ale výsledek by měl
stát za to. Proto, abychom maximálně zkrátili čas

Děkuji vám všem předem za porozumění a

stavby, organizujeme tři stavby současně. Ano to

pochopení a přeji krásné a klidné letní dny.

nebude jednoduché, tím spíše, že se zde na
jednom místě budou pohybovat tři dodavatelé.
Spoléhám na Vaši trpělivost, kterou jste již
projevili při opravě škod po povodních v roce 2010

„Ve skutečnosti každý
problem – jakmile je vyřešen
– se zdá prostý.“

Vladimír Hanzl-starosta
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Článek pro každého
MartinTecl, DiS., místostarosta
Vážení spoluobčané,
tímto článkem bych Vás chtěl upozornit na možnost
odebírání obědů ze ZŠ a MŠ Bílý Potok.

Anketa možnosti odebírání obědů
ze školní kuchyně

Kapacita školní kuchyně nabízí možnost vaření cca
60 obědů. Když odečtem strávníky školy, tak nám
vychází asi 20 až 30 obědů, které bychom mohli
nabídnout především našim důchodcům. Proto se
ptám, zda by byl zájem o tuto službu veřejnosti. Kdo
by měl zájem, přihlásit se může na obecním úřadě.
Cena oběda by se měla pohybovat od 50 do 60 Kč.
Zatím není určena.

Ze zastupitelstva obce
Výtah z usnesení ZO ze dne 27.3.2017
Daňové příjmy
162/2017
Bere na vědomí
Rezignaci člena zastupitelstva pana Martina Salaby, ze

Nedaňové příjmy

861.300,-

Dotace

1.457.000

dne 6.3.2017

Příjmy celkem

***

Kapitálové výdaje

163/2017
Bere na vědomí
Složení slibu člena zastupitelstva obce Bílý Potok, p.
Ing. Jiřího Hovorku, bytem Bílý Potok 110
***

8.331.700,-

10.650.000,-

Provozní výdaje
Provozní výdaje

1.764.514,8.085.486,-

Dlouhodobé financování

Finanční vztahy PO:
Neinvestiční příspěvky PO

600.000,-

Finanční vztahy ke třetím osobám:

165/2017

Dotace ostatním subjektům

200.000,-

Schvaluje

Investiční příspěvky

0,-

Rozpočet obce Bílý Potok - Závazné ukazatele pro

Výdaje celkem

rozpočet obce Bílý Potok pro rok 2017 takto:

***

10.650.000,-
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a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická

166/2017

874/8, Děčín – oprávněný a to na pozemku 1904/1 v k.ú.

Schvaluje

Bílý Potok pod Smrkem, zapsaného na LV 10001. Dotčená

stavební záměr a uzavření „Smlouvy o uzavření

nemovitost se nachází na území vymezeném licencí, v němž

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-4006988/VB/1 – LB_Bílý Potok ppč. 1688/3, příp.
NN mezi Obcí Bílý Potok ( povinný z věcného břemene)
a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická
874/8, Děčín ( oprávněný z věcného břemen) a to na
pozemku ppč. 1688/2, 1699/2, 1706/3 a 1989, v k.ú.
Bílý Potok pod Smrkem, LV 10001. Dotčené pozemky
se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž
Oprávněná osoba provozuje distribuční soustavu –
zemní kabelové vedení NN a pilíř PPS. Obsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém plánem.
Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí
věcným břemen činí 59m2. Výše jednorázové náhrady
bude činit 1000,-Kč.

věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 6823627/2016. Jednorázová náhrada za zřízené věcné břemeno
se sjednává ve výši 1000,-Kč.

***
170/2017
Schvaluje
stavební záměr a uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-4015041/VB1 – LB_Bílý
Potok 378, úpr. sítě NN na ppč. 1878, úprava sítě NN, mezi
Obcí Bílý Potok ( povinný z věcného břemene) a ČEZ
Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8,
Děčín ( oprávněný z věcného břemen) a to na pozemku ppč.
1878, v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem, LV 10001. Budoucí

***

oprávněná osoba je investorem zařízení distribuční soustavy

167/2017

zemního kabelového vedení NN a 2 kusů přípojkových skříní

Schvaluje

uložených v pilíři. Obsah věcného břemene bude vymezen

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu

Oprávněná osoba provozuje distribuční soustavu. Rozsah

č.

IE-12-4004617/VB002 – LB_Bílý Potok , obnova NN od
TS LB_1065 mezi Obcí Bílý Potok ( povinný z věcného
břemene) a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se
sídlem Teplická 874/8, Děčín ( oprávněný z věcného
břemen) a to na pozemku ppč. 1862 a 1878 v k.ú. Bílý
Potok pod Smrkem, LV 10001. Dotčené pozemky se
nacházejí na území vymezeném licencí, v němž
Oprávněná osoba provozuje distribuční soustavu –
nové kabelové vedení NN AYKY 4x25mm2 a nová
přípojková skříň SS100 č. 362 v plastovém pilíři. Obsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánem. Předpokládaný rozsah omezení dotčených
nemovitostí věcným břemen činí 45m2. Výše
jednorázové náhrady bude činit 3000,-Kč.
***
168/2017
Schvaluje
uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-124004617/VB002 /PPS, název stavby LB_Bílý Potok,
obnova NN od TS LB_1065 mezi Obcí Bílý Potok (
odběratel) a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se
sídlem Teplická 874/8, Děčín ( stavebník) a to na
pozemku ppč. 1862 a 1878 v k.ú. Bílý Potok pod
Smrkem, LV 10001.
***
169/2017
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-4005633/VB03, Lbc, B.Potok 348

v geometrickém plánem. Předpokládaný rozsah omezení
dotčených nemovitostí věcným břemen činí 45m2. Výše
jednorázové náhrady bude činit 3.700,-Kč.
***
171/2017
Schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti- v právu zřídit a provozovat na pozemku1912,
v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem plynárenské zařízení a právu
vstupovat a vjíždět na výše uvedenou parcelu v souvislosti se
stavebními úpravami, opravami a provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení mezi Obcí Bílý Potok (
povinný z věcného břemene) a GasNet, s.r.o. Ústí nad
Labem, IČ: 27295567 a GridSevices s.r.o., Brno, IČ:
27935311 ( oprávněný z věcného břemen). Obsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém plánem.
Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí
věcným břemen činí 1 m na obě strany od půdorysu
plynárenského zařízení. Výše jednorázové náhrady bude
činit 1.000,-Kč.

***
172/2017
Schvaluje
Vyvěšení záměru prodeje části parcely č.1878

***
173/2017
Schvaluje
Odvolání p. Miroslava Šubrta z předsednictví z kulturní
komise

***

– Strunová – AES, VRIS1 mezi Obcí Bílý Potok – povinný

175/2017
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Kultura, SPOZ
Obřadní síň bílopotockého úřadu se zaplnila
13.5.2017 malými dětmi a jejich rodiči na

moc rádi, že v obci přibývá nových občánků, přejeme
dětem i jejich rodičům, aby se jim zde dobře žilo.

tradičním vítání občánků do života.
Přivítáno bylo devět dětí, sedm chlapců a dvě

******

holčičky. Narození dítěte patří určitě
k nejvýznamnějším okamžikům v životě nejen

Informace o divadle – muzikálu:

matky, ale celé rodiny děti. Slavnostního přivítání
se ujal pan starosta Vladimír Hanzl s paní Janou

21.10.2017 – zájezd na muzikál MEFISTO – divadlo

Šádkovou, za SPOZ a kulturu, která blahopřála

Hybernia v Praze. Představení začíná od 14:00 hodin,

rodičům a předala dárky. Dnes vítáme naše

odjezd z Bílého Potoka je plánovaný na 10:00 hodin.

nejmenší občánky, aby později vyrostli v občany

Zájemci se mohou přihlásit u paní Vaňkové na

naší obce.

Obecním úřadě.

Po pěkných slovech následovalo fotografování
před kolébkou, kytička mamince a krásné

Přivítáme vaše podněty a nápady, o jaký druh zábavy

plenkové dorty s dekou „Mazlíkem“. Poděkování

máte zájem, jaký druh kulturních pořadů vás láká.

patří dětem ze základní školy v Bílém Potoce a
Adéle Jindrové za krátký kulturní program. Jsme
Život přitahuje život.

I v letošním roce chodíme gratulovat našim
jubilantům a všem, kteří mají 70 let a více
předáváme drobný dárek a kytičku. Za první
pololetí letošního roku jsme přáli 38 občanům a
oslavili jsme dvě zlaté svatby. Všem ještě jednou
touto cestou blahopřejeme a jsme s přáním
pevného zdraví a veselé mysli.
Ne vždy však prožíváme radost a štěstí. V letošním
roce jsme se navždy rozloučili s paní Inge
Zemanouvou, paní Annou Andrásovou, panem
Janem Koškem, panem Gerhardem Pradem a
naposledy s panem Miroslavem Pavlikovičem. Všem
příbuzným vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Vítání občánků 13.5.2017

OBEC Bílý potok
Bílý Potok 337
463 62 Bílý Potok
Telefon:
482 322 152

E-mail:
obec@bily-potok.cz

Jsme na webu!
Navštivte nás na adrese
www.bily-potok.cz

