
  

 

 
 

 

 

Bakov nad Jizerou
rozcestí

středního Pojizeří

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
Mírové náměstí 208

29401 Bakov nad Jizerou

Č.j.:Bnj-SO-2020/77-32

Rada města
Souhrn usnesení

z 16. jednání rady města, konané dne
07.10.2020 v 16:30 hod. v kanceláři starosty města

Přítomní: Radim Šimáně, Václav Grunwald, Mgr. Petr Šulc, Mgr. Jaroslava Černá, MUDr. Iva Turková, Jan
Kavan, Vladimír Šlégl

2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení (R798/16-2020)
Rada města
schvaluje
za ověřovatele zápisu a usnesení Mgr. Petra Šulce

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1

3) Schválení programu (R799/16-2020)
Rada města
schvaluje
program jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce doplněný □ body Schválení vypsání VŘ M/011/2020 Návrh
rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou - krajinné rozvojové osy a Schválení vypsání VŘ
M/013/2020 Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební část

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

4) Statistika událostí Městské policie Bakov nad Jizerou za měsíc září 2020
(R800/16-2020)
Rada města
bere na vědomí
předložené statistiky Městské policie Bakov nad Jizerou za měsíc září 2020

5) Odvolání člena Komise pro vzdělávání a sport (R801/16-2020)
Rada města
odvolává
Mgr. Jana Šilhána z funkce člena Komise pro vzdělávání a sport

u klá d^á
tajemnici kontaktovat členy Komise pro kulturu a propagaci, [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj
odstraněn], s žádostí o stanovisko k fungování komise

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 



6) Žádost o svolení k uspořádání Lampiónového průvodu (R802/16-2020)
Rada města
projednala
žádost Komunitního centra Spokojený svět, z.ú., se sídlem Páterovská 826,294 21 Bělá pod Bezdězem, IČ: 
05463548 o svolení k uspořádání Lampiónového průvodu

souhlasí
s uspořádáním Lampiónového průvodu dne 14.11.2020 od 17:00 hodin včetně zajištění doprovodu akce 
Městskou policií

ukládá
referentovi správního odboru informovat žadatele

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

7) ZŠ vzniklé vícenáklady (R803/16-2020)
Rada města
projednala
předložené vícenáklady vzniklé v ZŠ

ukládá
referentovi OSMM zpracovat škodní událost včetně škodního protokolu, fotodokumentace a předložit radě 
města

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

8) Schválení smlouvy - úklid společných prostor zdravotního střediska (R804/16- 
2020)
Rada města
ukládá
referentovi OSMM připravit obvodním lékařům dodatky k nájemním smlouvám na snížení nájemného o l
000,-Kč s tím, že obvodní lékaři zajistí úklid společných prostor svými uklízečkami a předložit je na příští 
jednání Rady města

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

9) Ukončení platnosti nájemních smluv (R805/16-2020)
Rada města
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 týkající se prolongace nájemní smlouvy [osobní údaj odstraněn] Bakov nad Jizerou na 
období od 01.11. 2020 do 31.10. 2023

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ve věci prodloužení nájemní smlouvy [osobní údaj odstraněn], Bakov nad Jizerou na 
období od 01.11. 2020 do 31.10. 2021
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 9 ve věci prodloužení nájemní smlouvy [osobní údaj odstraněn] Bakov nad Jizerou na
období od 01.11,2020 do 31.12, 2020

ukládá
referentovi OSMM zajistit uzavření dodatků ke smlouvám a nastavit s panem [osobní údaj odstraněn]
splátkový kalendář pro umoření dluhu

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

10) Žádost o výjimku z ceníku VČAS TOhave Dog Work z.s. (R806/16-2020)
Rada města
schvaluje
výjimku z ceníku VČAS pro společnost TOhave DOG WORK, z.s., IČO 08531951, se sídlem Minkovická 95,463
12 Šimonovice - Minkovice pro výcvik pátracích a záchranářských psů

ukládá
manažerce VČAS uzavřít smlouvu mezi Městem Bakov nad Jizerou a společností TOhave DOG WORK, z.s.,
IČO 08531951, se sídlem Minkovická 95,46312 Šimonovice - Minkovice

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

11) Odstoupení od smlouvy o nájmu ve VČAS (R807/16-2020)
Rada města
schvaluje
odstoupení od smlouvy č. 12/2020, mezi městem Bakov nad Jizerou a pí. [osobní údaj odstraněn], 293 01
Mladá Boleslav, z důvodu opakovanému nouzovému stavu a vráceníjiž zaplacené ceny pronájmu

ukládá
manažerce VČAS ve spolupráci s právničkou města zajistit odstoupení od smlouvy a s FO vrácení platby

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

12) Návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu (R808/16-
2020)
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č.j. BnJ-OSŽP-2020/1598 na zpracování lesního hospodářského plánu s platností 01.
01.2022 -31.12. 2031 mezi Městem Bakov nad Jizerou a firmou Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., IČO:
25065602, DIČ: CZ25065602, se sídlem Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



13) Přidělení bytu v DPS Bakov nad Jizerou (R809/16-2020)
Rada města
schva I uje
přidělení bytu [osobní údaj odstraněn] v DPS v Bakově nad Jizerou, Školní 1112 paní [osobní údaj 
odstraněn] bytem Bakov nad Jizerou, [osobní údaj odstraněn] ako náhradníka schvaluje paní [osobní údaj 
odstraněn] bytem Bakov nad Jizerou, [osobní údaj odstraněn]

ukládá
správnímu odboru informovat žadatele o přidělení bytu

ukládá
odboru správy majetku města zajistit uzavření nájemní smlouvy

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

14) Informace z Komisí rady města (R810/16-2020)
Rada města
bere na vědomí
informace z Komise sociální a zdravotní

15) Schválení vypsání VŘ M/011/2020 Návrh rozvoje systému městské zeleně 
Bakov nad Jizerou - krajinné rozvojové osy (R811/16-2020)
Rada města
schval uje
vypsání VŘ M/011/2020 Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou - krajinné rozvojové osy

ukládá
projektovému pracovníku ve spolupráci s externí společností ISES s.r.o. z administrovat vypsání VŘ 
M/011/2020 Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nadjizerou - krajinné rozvojové osy

ukládá
referentovi OSŽP řešit u ovocného sadu na Malé Bělé souvislosti se stávající cestou zaevidovanou v katastru 
nemovitostí

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

16) Schválení vypsání VŘ M/013/2020 Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad 
Jizerou - stavební část (R812/16-2020)
Rada města
schval uje
vypsáníVŘ M/013/2020 Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nadjizerou - stavební práce po kontrole 
zadávací dokumentace Centrem pro regionální rozvoj České republiky

ukládá
projektovému pracovníkovi ve spolupráci s externí společností ISES s.r.o. zadministrovat vypsání VŘ 
M/013/2020 po kontrole zadávací dokumentace Centrem pro regionální rozvoj České republiky
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ukládá
starostovi města projednat možnost řízení celého projektu s externím subjektem

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

17) Požadavky občanů (R813/16-2020)
Rada města
ukládá
vedoucímu OSMM prověřit reklamace v ul. Čechova (kaluže po plynařích)

ukládá
vedoucímu SO v součinnosti s TČ obnovit ceduli zákaz vstupu se psy do parku u ZŠ

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

18) Informace vedení města (R814/16-2020)
Rada města
bere na vědomí
Informace starosty o:
‘přípravě rozpočtu města na rok 2021 - byl projednán se správci kapitol, návrh na termín jednání
rozpočtové rady města 19.10, 2020 od 16:30 hodin
*návrhu schválit rozpočet města na rok 2021 v počátku roku 2021 a držet na začátku roku do jeho schválení
provoz města v rozpočtovém provizoriu z důvodu zajištění skutečného plnění rozpočtu roku 2020, zejména
pak příjmové stránky města
‘plánovaném pracovním jednání ZAM 14.10.2020 od 17:00 hod. - na programu OD Jizera (aktuální výstupy)
pravidla pro developery, návrh Smlouvy o financování na lokalitu Výsluní, pozemky za bytovkami (prodej)
‘předloženém materiálu týkajícího se transformace TČ na s.r.o., bude projednáno v rámci vedení města a
následně předloženo najednání rady města
‘obdržení odpovědi od plynařů, jaké chystají investiční akce -21,10.2020 naplánována pravidelná
koordinační schůzka z ostatními síťaři
‘informaci pana faráře ohledně stavu zakázky na odlití tří nových zvonů pro kostel sv. Bartoloměje a
vyčíslení nákladů na zvon financovaný městem (cca 180 tis. bez DPH)- bude předloženo najednání
zastupitelstva města jako RO nebo jako součást rozpočtu na rok 2021
*vysoutěžení nové ceny na energetické aukci za elektřinu a plyn pro město na následující 2 roky - úspora cca
0,5 mil. Kč
‘poptávkovém řízení na notebooky pro ZŠ
*výstavbě kanalizace na MB - probíhají schůzky s občany, intenzivní postup v ulici Za Tratí II, změny se řeší
operativně, pokud budou dobré klimatické podmínky, mělo by být dokončeno letos
- záměru Mgr. Věry Bartošové vyhlásit na dny 26.-27.10.2020 a 16.11.2020 ředitelské volno na ZŠ

Informace místostarosty o:
‘Žižkově ulice - pokud počasí bude příznivé, chtěli bychom položit alespoň 1. vrstvu asfaltu, zbytek dodělat
na jaře, úspory
‘čediči ze staré štětové cesty - vybráno a skladováno na sběrném dvoře
‘zakoupení stroje na vymetání plevele od krajnic
‘požadavku svolat Stavební a investiční komisi k projednání možností oprav komunikací na Malé Bělé po
provedené výstavbě kanalizace7 i
informace tajemnice o:
* personální situaci v technické četě, dlouhodobé pracovní neschopnosti + brzkém odchod do důchodu
budeme obsazovat 2 místa
^proběhlých volbách - náročné přípravy i průběh
‘proběhlé schůzce nad hospodářskou činností TIC
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* konzultacích s dodavatelem SW Konziliář ohledně exportů sestav, především přehledu úkolů (plnění
usnesení), radní požadují další předložení tabulky po ukončení jednání rady v roce 2020, tedy počátkem
roku 2021, pak bude ještě forma a interval předkládání upřesněn*o potřebě možnosti operativní úpravy
úředních hodin dle vládních nařízení souvisejících s koronavirovou situací

ukládá
Komisi stavební a investiční prověřit stav a možnosti oprav komunikací po akci odkanalizování Malé Bělé s
ohledem na náklady

pověřuje
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), městský úřad, tajemníka/tajemnici,
stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-
19.

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

19) Diskuze radních (R815/16-2020)
Rada města
ukládá
projektovému pracovníkovi předložit do příštího jednání rady města přehled dotací a s tím souvisejících
aktivit města

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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