
 
 

 

 

Bakov nad Jizerou
rozcestí

středního PoJIzeří

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
Mírové náměstí 208

294 01 Bakov nad Jizerou

Č.j.: BnJ-SO-2021/72-2
Rada města

Souhrn usnesení
z 1 .Jednání rady města, konaného dne

13.01.2021 v 16:30 hodin v jednací místnosti budovy Radnice

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

2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení (R895/1-2021)
Rada města
schvaluje
za ověřovatele zápisu a usnesení Mgr. Petra Šulce

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1

3) Schválení programu (R896/1 -2021)
Rada města
schvaluje
program jednání tak. Jak byl zaslán na pozvánce

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0

4) Rozpočet města pro rok 2021 (R897/1-2021)
Rada města
bere na vědomí
aktuální informace o vyjednávání se společností Lesy, s.p. o možnosti nabytí kaple sv. Stapina do vlastnictví
města

souhlasí
se zajištěním příslušných kroků a aktivit vedoucích k možnosti podání Žádosti o dotaci na rekonstrukci OD
Jizera

ukládá
vedoucímu OSMM vypsat VŘ na zhotovitele chodníku Pražská

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



5) Informace o připravované Změně č. 3 Územního plánu Bakov nad Jizerou 
(R898/1-2021)
Rada města
bere na vědomí
informaci o připravované Změně č. 3 Územního plánu Bakov nad Jizerou

ukládá
vedoucímu OSŽP předložit návrh na změnu č. 3 Územního plánu Bakov nad Jizerou najednání zastupitelstva 
města ke schválení

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0

6) Sml.o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě - optická síť Malá Bělá 
(R899/1-2021)
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě č.j.BnJ-OSMM-2020/2118-2 mezi Městem 
Bakov nad Jizerou a spol. FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav, IČO 
27196763, týkající se pozemků pare. č. 111 /2, 83/4,83/13,83/5, 83/12,407/4,407/1,99/1,95/6, 95/21, 
111 /62,111 /63,111 /60,111 /61,111 /64,519/4,511 /4,518, vše v k.ú. Malá Bělá, za podmínek stanovených 
smlouvou

ukládá
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0

7) Pronájem bytu č. 6, ulice Družstevní 875, Bakov nad Jizerou (R900/1-2021) 
Rada města
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici Družstevní čp. 875, Bakov nad Jizerou mezi Městem Bakov nad 
Jizerou a [osobní údaj odstraněn], 294 01 Bakov nad Jizerou

ukládá
OSMM informovat žadatele, zajistit uzavření nájemní smlouvy s [osobní údaj odstraněn], 294 01 Bakov nad 
Jizerou

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1

8) Fryyfest ve VČAS 2021 (R901 /1 -2021)
Rada města
projednala
možnost pořádání festivalu Fryyfest v uvedeném termínu ve VČAS

souhlasí
s pořádáním Fryyfest festivalu v roce 2021
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ukládá
právničce města předložit žádost o výjimku z OZV č. 2/2020, týkající se pořádání hudebního festivalu
Fryyfest, na nejbližším jednání zastupitelstva města, vzhledem k jejímu rozsahu

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

9) Žádost o pronájem volnočasového areálu - hudební festival 2021 (R902/1-
2021)
Rada města
projednala
žádost o možnosti pořádání hudebního festivalu ve VČAS

ukládá
starostovi města kontaktovat starostku Mohelnice nadjizerou ohledně získání referencí na pořadatele
hudebního festivalu a informovat ostatní radní na příštím jednání rady města

Hlasování Pro: 5 Proti: 1 Zdrželo se: 0

10) Dlouhodobý pronájem ve VČAS (R903/1 -2021)
Rada města
projednala
žádost [osobní údaj odstraněn] 295 01 Mnichovo Hradiště, o dlouhodobý pronájem apartmánového
pokoje Apart 1 v hlavní budově VČAS 2 ve Volnočasovém areálu

schvaluje
výjimku z ceníku ubytovacích služeb vzhledem k dlouhodobému pronájmu

souhlasí
s dlouhodobým pronájmem apartmánového pokoje Apart 1 v hlavní budově VČAS 2 ve Volnočasovém
areálu do 31.12.2021 s možností prolongace [osobní údaj odstraněn] 295 01 Mnichovo Hradiště

ukládá
OSMM informovat žadatele a zajistit podpis nájemní smlouvy

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

11) Nový ceník inzerce zpravodaje Bakovsko (R904/1-2021)
Rada města
schvaluje
s účinností od 01.02. 2021 nový ceník inzerce ve zpravodaji Bakovsko pro roky 2021 - 2022 takto:

občanská inzerce (max. 300 znaků)
celá strana
1/2 strana
1/4 strana
1/8 strana

100,-Kčvč. DPH
4 850,-Kč vč. DPH
2 450,-Kč vč. DPH
1 250,-Kčvč. DPH

500,- Kčvč. DPH
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ukládá
vedoucí správního odboru zveřejnit informaci ve zpravodaji a na webových stránkách města

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0

12) Hlášení městského rozhlasu - poplatky (R905/1 -2021)
Rada města
schvaluje
s účinností od 01.02.2021 poplatek za rozhlasovou relaci, a to za každých započatých 50 slov 200 Kč bez
DPH.
Standardní den pro hlášení zůstává pondělí a středa mezi 15:00 a 16:00 hodinou.
Bakovské sportovní a zájmové spolky a příspěvkové organizace města mají nárok na rozhlasovou relaci
zdarma.

ukládá
správnímu odboru informovat veřejnost způsobem v místě obvyklým

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

13) Informace z komisí rady města (R906/1-2021)
Rada města
bere na vědomí
zápisy z Komise bytové a z Komise sociální a zdravotní

14) Požadavky občanů (R907/1-2021)
Rada města
ukládá
vedoucímu OSMM kontaktovat Správu železnic, s.o. s upozorněním na možný vznik škody na zdraví a
majetku (hromady dřívívTržníulici)

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

15) Informace vedení města (R908/1 -2021)
Rada města
bere na vědomí
informace starosty o:
* proběhlé schůzce s projektanty ohledně revitalizace náměstí - výstup z analytické části bude předložen na
jednání zastupitelstva města
* přípravě zásad rozvoje území pro developery, které nám poskytlo Mnichovo Hradiště
* o předloženém návrhu Smlouvy o spolupráci s PCT v souvislosti s „malou" průmyslovou zónou - bude
projednáván na příštím jednání rady města
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