
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

 

POZVÁNKA 
 

do 4. zasedání Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou 
 

konaného dne  15.06.2016 v 18:00 hodin 
 

ve společenském sále budovy Radnice 
Program jednání: 
 

1 Zahájení 

2 Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 

3 Schválení programu 

4 Diskuze občanů 

5 Zápis z jednání kontrolního výboru  

6 Nová koncepce výkonu služby strážníků Mě policie Bakov nad Jizerou 

7 Výstavba v lokalitě Na Výsluní - uplatňované náklady 

8 Hospodaření města k 31.3.2016 

9 Účetní závěrka Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2015 

10 Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2015 

11 Rozpočtové opatření č. 10 

12 Rozpočtové opatření č. 11 - Přijetí dotací 

13 Žádost SK Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové dotace - rozpočtové opatření č. 12 

14 Provedení monitoringu kanalizace "Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - ulice Za Tratí I" - 
rozpočtové opatření č. 13 

15 Oprava chodníku v Podhradí - rozpočtové opatření č. 14 

16 Rozpočtové opatření č. 15 - oprava plotu na hřišti v Chudoplesích 

17 Dodatek ZL č.3 MŠ - zateplení 

18 Směna části p.p.č.491 kú. Zvířetice a části p.p.č.478/2 kú. Malá Bělá 

19 Žádosti o koupi p.p.č.100/1 kú. Malá Bělá 

20 Žádost o koupi částí p.p.č.885/1 a 887/1 kú. Bakov nad Jizerou 

21 Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 kú. Buda 

22 Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 

23 Přehled pozemků k výkupu 

24 Informace 

25 Diskuze zastupitelů 

26 Diskuze občanů 

27 Závěr 
  

 
 

Radim Šimáně 
 

  starosta města 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 17:48:19 1

bod jednání číslo: 5  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Zápis z jednání kontrolního výboru z 24.2.2016 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Monika Halířová  
 
Důvodová zpráva:  
 

Předsedkyně Kontrolního výboru Mgr. Jana Štěpánová předložila na jednání zastupitelstva 2.3.2016 
zápis z jednání kontrolního výboru, které se uskutečnilo dne 24. února 2016.   
Na jednání diskuze k tomuto bodu proběhla bez konkrétních závěrů, diskutováno bylo zejména 
o zadání výběrového řízení, o průběhu zakázky, o změnách zakázky, které vyplynuly v průběhu její 
realizace a uzavření dodatku.  Pan Kavan si vyžádal veškeré podklady podstatné k posouzení průběhu 
zakázky a tyto podklady mu byly MěÚ následně poskytnuty.  
Zastupitelstvo nezaujalo k věci konkrétní postoj, pouze vzalo na vědomí předložené informace, proto 
je věc předložena k projednání opětovně. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

p r o j e d n a l o 
zápis Kontrolního výboru ze dne 24. února 2016 a ... 
 
 











MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 17:49:00 1

bod jednání číslo: 6  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Nová koncepce výkonu služby strážníků Mě policie Bakov nad 

Jizerou 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Aleš Konývka  
 
Důvodová zpráva:  
 

Ředitel městské policie Aleš Konývka předložil novou koncepci výkonu služby strážníků městské 
policie. Koncepce je nastavena tak, že město a příměstské části jsou rozděleny do pěti okrsků, kdy za 
každý okrsek zodpovídá jeden strážník. V praxi to však neznamená, že strážník nevykonává činnost 
v jiném než svém okrsku, ale má odpovědnost za stav svěřené části města, kde monitoruje např. stav 
komunikací, chodníků, dopravního značení, ale i situaci v restauracích a parkování. Poznatky zjištěné 
v jiném okrsku dále zapisuje do programu PC Derik, a to s výsledkem jeho vyřešení nebo kde si jej 
převezme příslušný okrskář. 
Ve svěřeném okrsku pak tráví pochůzkovou činností minimálně jednu hodinu denně, čímž dojde ke 
zviditelnění strážníka, bližšímu kontaktu s občany a lepšího posouzení aktuální situace. 
V souvislosti s naplněním stavu strážníků na počet pěti,  je od 1.5.2016 tato koncepce zavedena do 
praxe.  
Rada města novou koncepci projednala a schválila na jednání 11.5.2016. Zastupitelstvu je věc 
předložen k informaci. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
Koncepci výkonu služby strážníků Městské policie Bakov nad Jizerou. 
 
 



Městská policie Bakov nad Jizerou 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mírové náměstí 12, 294 01  Bakov nad Jizerou 
                                           tel. +420 602 749 734         konyvka@bakovnj.cz 

 
 
V Bakově nad Jizerou dne  25.4.2016 
 
Nová koncepce výkonu služby strážníků Mě policie Bakov nad Jizerou 

  
 
V souvislosti s navýšením počtu strážníků jsem vypracoval nový koncept výkonu služby, který by 
měl zefektivnit činnost strážníků. 
Základem této koncepce je rozdělení města a příměstských částí do pěti okrsků, kdy za každý okrsek 
zodpovídá jeden strážník. V praxi to však neznamená, že strážník nevykonává činnost v jiném než 
svém okrsku, ale má odpovědnost za stav svěřené části města, kde monitoruje např. stav komunikací, 
chodníků, dopravního značení, ale i situaci v restauracích a parkování.  
Poznatky zjištěné v jiném okrsku dále zapisuje do programu PC Derik, a to s výsledkem jeho 
vyřešení nebo kde si jej převezme příslušný okrskář. 
Ve svěřeném okrsku pak tráví pochůzkovou činností minimálně jednu hodinu denně, čímž dojde ke 
zviditelnění strážníka, bližšímu kontaktu s občany a lepšího posouzení aktuální situace. 
V souvislosti s naplněním stavu strážníků na počet pěti,  je od 1.5.2016 tato koncepce zavedena do 
praxe.  
 
 
                                                                                                           Aleš Konývka, ředitel MP 
   
 
 
   



Městská policie Bakov nad Jizerou 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mírové náměstí 12, 294 01  Bakov nad Jizerou 
                                           tel. +420 602 749 734         konyvka@bakovnj.cz 

 
 
V Bakově nad Jizerou dne  25.4.2016 
 
Rozdělení okrsků Mě policie Bakov nad Jizerou 
 
OKRSEK 1 – Město str. Konývka Aleš 
Podhradí, Hlavní nádraží ČD, Zvířetice 
Ulice: Mírové nám., Cinkova, Alešova, Tondrova, Jizerní, Linkova, Luční, Riegrova, Jabloňová, 
Pionýrů, Palackého, Družstevní, Školní, Jungmannova  
 
OKRSEK 2 – Husova str. Vrabec bedřich 
Malá Bělá, Na Jeřábu 
Ulice: Husova, Žižkova, Podzbába, Havlíčkova, Čechova, Nerudova, Jiráskova, Smetanova po 
koleje, Tržní, Komenského sady, Budovcova, Boleslavská po koleje, Volnočasový areál, Katolický 
hřbitov 
 
OKRSEK 3 – Stadion str. Kredba Miloš 
Buda, Horky, Zájezdy 
Ulice: Boleslavská od přejezdu, Boženy Němcové, 5.května po Boleslavskou, Zahradní, Nad 
Stráněmi, Nad Skalkou, Nad Úvozem, Čapkova po Boleslavskou, Mládežnická, Rybní důl, Stadion, 
Podstráně, V Tůních, železniční mosty 
 
OKRSEK 4 – Výsluní str. Čermák Jaroslav 
Malý a Velký Rečkov, Chatová osada Ostrov  
Ulice: Tyršova, Na Výsluní, Polní, Smetanova po koleje, Slepá,  Fügnerova, Dvořákova, Macharova, 
Svatojánská, 5.května po Boleslavskou, Čapkova po Boleslavskou, Krátká, Spojovací, Slunečná, 
městský hřbitov 
 
OKRSEK 5 – Trenčín str. Mareš Jiří 
Chudoplesy,  Chatová osada  Chudoplesy, vrch Baba, Brejlov  Nová a Stará Studénka 
Ulice: Pražská, Na Návsi, Brigádnická, 6.července, Rybničná, Sadová, Ku Splávku, Konečná, 
benzínová pumpa, skleněný vrch (písečák) 
 
 
 

  
 
                                                                                                           Aleš Konývka, ředitel MP 
   
 
 
   



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:41:28 1

bod jednání číslo: 7  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Výstavba v lokalitě Na Výsluní - uplatňované náklady 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Monika Halířová  
 
Důvodová zpráva:  
 

V souvislosti s řešením situace ohledně výstavby rodinných domů v lokalitě Na Výsluní a v souladu 
s dalším postupem, resp. Deklarací zastupitelstva města Bakov nad Jizerou schválenou dne 13. dubna 
2016, která se týká podpory výstavby v této lokalitě ze strany zastupitelů, proběhlo dne 1.6.2016 
setkání vlastníků pozemků Na Výsluní se zastupiteli města. Jednání proběhlo za účasti Ing. arch. 
Radka Bočka, pořizovatele nového územního plánu pro město Bakov nad Jizerou a odborníka na 
danou problematiku. Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře. Problematika lokality Výsluní přímo 
souvisí s tvorbou nového územního plánu a vzhledem k předpokládaným termínům jeho pořízení 
(schválení) je potřeba řešit současně i Výsluní. Jedním z důležitých výstupů z jednání je použití 
"dohody o parcelaci", který bude zakomponován do nového územního plánu pro tuto lokalitu. 
K dohodám o parcelaci již ale potřebujeme znát reálnější finanční náklady na m2 pozemku vlastníka. 
Proto je nutné vyhotovit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro infrastrukturu celé 
dotčené lokality. Rada města schválila dne 26.10.2015 vypsání výběrového řízení na zhotovitele této 
projektové dokumentace a v rozpočtu města na rok 2016 je pro lokalitu Výsluní vyčleněno 300.000,-
 Kč. Nyní je na rozhodnutí zastupitelstva města v souvislosti s Deklarací, zda pořídit projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí na náklady města, tj. že náklady na tuto dokumentaci nebudou 
započítány do uplatňovaných nákladů po majitelích pozemků dle schváleného klíče.  
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

p r o j e d n a l o 
informace týkající se vývoje možné výstavby v lokalitě Na Výsluní,  
 
s c h v a l u j e 
zařazení nákladů na pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro infrastrukturu 
lokality Na Výsluní do nákladů města, tj. zařazení do neuplatňovaných nákladů po vlastnících 
pozemků. 
 
 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:41:49 1

bod jednání číslo: 8  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Hospodaření města k 31.3.2016 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 31.3.2016 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za první čtvrtletí roku 2016. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 31.3.2016. Jednotlivá plnění rozpočtu viz. příloha. 
Hospodaření města k 31.3.2016 bylo projednáno Finančním výborem dne 23.5.2016 a Radou města 
dne 25.5.2016. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.3.2016 včetně komentáře. 
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Vytvořeno  8. 6. 2016 16:42:12 1

bod jednání číslo: 9  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Účetní závěrka Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2015 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

Za každé účetní období mají obce povinnost schvalovat účetní závěrku. Tato povinnost vyplývá ze 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je zastupitelstvu stanovena povinnost schvalovat žádnou účetní 
závěrku sestavenou k rozvahovému dni. Schvalovaní účetní závěrky dále upravuje vyhláška 
č. 220/2013 Sb., která definuje podklady a činnosti spojené se schvalováním. O výsledku schvalování 
je pořizován samostatný písemný protokol, který je zasílán do Centrálního systému účetních informací 
státu. V něm se uvádí jmenný seznam zastupitelů, kteří se účastní hlasování a výrok 
o schválení/neschválení. 
 
Pro řádné schvalování účetní závěrky jsou předloženy tyto podklady: 
 
1) Řádná schvalované účetní závěrka - tzn. účetní výkazy, které jsou definovány včetně jejich 
náležitostí v §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dále v §3 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: 
 
a) Rozvaha a bilance 
b) Výkaz zisku a ztráty 
c) Příloha 
 
2) Záznamy vztahující se k významným skutečnostem, těmi jsou: 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města (příloha součástí závěrečného účtu města), 
inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a zápis z jednání Finančního výboru (příloha 
součástí závěrečného účtu města). 
 
Účetní závěrka, oproti závěrečnému účtu, poskytuje jiný pohled na hospodaření města. Zatímco 
závěrečný účet ukazuje, kolik jsme utratili (přírůstky a úbytky finančních prostředků), účetní závěrka 
podává informace o hospodaření města (skutečná spotřeba a výkony v daném roce) a o majetku města 
(majetek a zdroje jeho financování). Hospodářský výsledek města za rok 2015 (po zdanění) činí Kč 
14.609.713,56. 
 
Závěrka byla projednána Finančním výborem dne 23.5.2016 a Radou města dne 25.5.2016 
s doporučením účetní závěrku Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2015 schválit.  
 
 
Návrh na usnesení: 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
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Vytvořeno  8. 6. 2016 16:42:12 2

 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
účetní závěrku Města Bakov nad Jizerou zpracovanou ke dni 31.12.2015 za účetní období od 1.1.2015 
do 31.12.2015. 
s c h v a l u j e 
převedení hospodářského výsledku ve výši Kč 14.609.713,56 na účet 432 - výsledek hospodaření 
z minulých účetních let. 
 
 
 









Město Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, Bakov n.J., IČ  00237418

Seznam inventurních soupis ů 
Příloha k inventariza ční zpráv ě  Města Bakov nad Jizerou za rok 2015

Inventurní soupis Dodatečný Inv.

účetní stav inv. soupis Zúčtovatelný rozdíl soupis

Bruto Ú čet Stav Netto Netto (poznámka) č.

k 31.12.2015 k 31.12.2015

Nedokon čený dl.majetek D1

041 0 Nedokončený dl.nehm.majetek 801 081,00 x 801 081,00

801 081,00

042 00 Nedokončený dl.hmotný majetek 2 751 231,60 x 2 751 231,60 0,00 D2

042 00 0424 Ned.dl.hm.m. - Terminál veř.integr.dopravy 626 892,00 x 626 892,00 0,00

042 00 0428 Ned.dl.hm.m.  - Základní škola 45 900,00 x 45 900,00 0,00

042 00 0432 Ned.dl.hm.m. -úpravy ZŠ 9 500,00 x 9 500,00 0,00

042 00 0436 Ned.dl.hm.m.  - Kanalizace Malá Bělá 1 498 998,00 x 1 498 998,00 0,00

042 00 0437 Ned.dl.hm.m. - Průtah Bakov n. J. 474 450,00 x 474 450,00 0,00

042 00 0439 Ned.dl.hm.m.-úpravy lokality u Stadionu 823 557,20 x 823 557,20 0,00

042 00 0443 Ned.dl.hm.m. - Tůně pod žel.mosty 860 196,63 x 860 196,63 0,00

042 00 0447 Ned.dl.hm.m. - úpravy lokalita u Stadionu 36 300,00 x 36 300,00 0,00

042 00 0448 Ned.dl.hm.m. - Rekonstrukce komunikací II 7 940 020,30 x 7 940 020,30 0,00

042 00 0449 Ned.dl.hm.m. - Snížení en.náročnosti MŠ 5 092 480,61 x 5 092 480,61 0,00

042 00 0450 Ned.dl.hm.m. - Chodník Malá Bělá 10 000,00 x 10 000,00 0,00

042 00 0451 Ned.dl.hm.m.- Podzemní kontejnery 84 700,00 x 84 700,00 0,00

Celkem ú čet 042 20 254 226,34

051 00 Poskyt.zálohy na dl.nehmotný majetek 0,00 x 0,00 0,00

Celkem ú čet 051 0,00

052 00 Poskyt.zálohy na dl.hmotný majetek 354 760,00 x 354 760,00 0,00 D3

Celkem ú čet 052 354 760,00

069 00  Cenné papíry 113 607 443,00 x 113 607 443,00 0,00 D4

Celkem ú čet 069

Účetní stav korekce

Poskyt.zálohy na dl. nehm. majetek

Dlouhodobý finan ční majetek

SÚ AÚ ORG TEXT

Celkem ú čet 041



168 00 OP k zmařeným investicím 1 144 547,20 x 1 144 547,20 0,00 D5

Celkem ú čet 069

231 10 9005-18127181/0100 13,65 x 13,65 0,00 D6

231 19 19-1528181/0100 11 497 117,89 x 11 497 117,89 0,00

231 22 43-4544140237/0100 1 191 961,56 x 1 191 961,56 0,00

231 23 43-4954410287/0100 568 410,65 x 568 410,65 0,00

231 25 43-7601370287/0100 3 076 463,19 x 3 076 463,19 0,00

231 27 43-9161480237/0100 972 001,83 x 972 001,83 0,00

231 28 107-4457510287 1 798 603,62 x 1 798 603,62 0,00

231 30 1528181/0100 1 657 826,09 x 1 657 826,09 0,00

231 31 94-6310181/0710 1 231 123,20 x 1 231 123,20 0,00

231 32 107-6516640217/0100 417 882,28 417 882,28 0,00

231 33 107-7312710257/0100 4 215 417,26 4 215 417,26 0,00

Celkem ú čet 231 26 626 821,22 26 626 821,22

236 20 107-1528181/0100 231 024,34 x 231 024,34 0,00 D7

236 21 1222-1528181/0100 32 916 948,49 x 32 916 948,49 0,00

Celkem ú čet 236 33 147 972,83

Ostatní bankovní ú čty
245 40 Opatrovnický účet 6 283,83 x 6 283,60 0 D8

245 20 Opatrovnický účet 89 069,83 x 89 069,83 0,00

Celkem ú čet 245 95 353,66 95 353,43

261 10 Pokladna - výdajová pokladna 0,00 x 0,00 0,00 D9

261 20 Pokladna - příjmová pokladna 0,00 x 0,00 0,00

261 30 Pokladna - sociální fond 0,00 x 0,00 0,00

Celkem ú čet 261 0,00 0,00

263 00 Ceniny - stravenky Gastro Pass x 0,00 0,00 D10

Celkem ú čet 263 103 680,00 103 680,00

Bankovní ú čty územních samosprávných celk ů

Peníze

Opravné položky k zma řeným investicím



Krátkodobé pohledávky

311 01 Odběratelé - předpisy VB 32 907,00 x 0,00 32 907,00 0,00 D11

311 02 Odběratelé - nájemné byty 704 005,00 194.02 457 658,40 246 346,60 0,00

311 03 Odběratelé - sokolovna, VČA 0,00 x 0,00 0,00 0,00

311 04 Odběratelé-hrobová místa 2 450,00 x 2 450,00 0,00

311 05 Odběratelé - nájemné nebyty 714 580,30 194.05 700 000,00 14 580,30 0,00

311 06 Odběratelé - nájemné DPS 4 467,00 194.06 5,60 4 461,40 0,00

311 07 Odběratelé - úroky z prodlení náj.,NŘ 351 473,50 194.07 331 349,10 20 124,40 0,00

311 08 Odběratelé - vydané faktury 232 926,36 194.08 49 802,57 183 123,79 0,00

Celkem ú čet 311 2 042 809,16 1 538 815,67 503 993,49

314 10 Záloha na zemní plyn 57 220,00 x 57 220,00 0,00 D12

314 20 Zálohy na el.energii 164 950,00 x 164 950,00 0,00

314 30 Zálohy ostatní 569 489,00 x 569 489,00 0,00

Celkem ú čet 314 791 659,00 791 659,00

315 07 Pokuty ze správního řízení 341 916,00 192.07 269 559,40 72 356,60 0,00 D13

315 11 Občané TKO 771 773,00 192.11 542 532,80 229 240,20 0,00

315 17 Pokuty MěP 64 700,00 192.17 60 650,00 4 050,00 0,00

315 22 Rekreace TKO 11 940,00 192.22 5 725,00 6 215,00 0,00

315 33 Psi 2 575,00 192.33 1 860,00 715,00 0,00

Celkem ú čet 315 1 192 904,00 880 327,20 312 576,80

Krátkodobé závazky

321 00 Dodavatelé 133 126,07 x 133 126,07 0,00 D14

Celkem ú čet 321 133 126,07 133 126,07

324 02 Byty 646 080,00 x 646 080,00 0,00 D15

324 05 Nebyty 357 970,00 x 357 970,00 0,00

324 06 DPS 513 962,70 X 513 962,70 0,00

324 07 Bakovní jistoty 0,00 0,00 0,00

324 08 VČSA 0,00 0,00 0,00

Celkem ú čet 324 1 518 012,70 1 518 012,70

Zúčtování se zam ěstnanci a institucemi

331 00 Zaměstnanci 834 123,00 x 834 123,00 0,00 D16

Celkem ú čet 331 834 123,00



336 50 Zaměst.sociální pojištění z platu 58 153,00 x 58 153,00 0,00 D16

336 51 Zaměstnavatel sociální pojištění 223 586,00 x 223 586,00 0,00

Celkem ú čet 336 281 739,00 281 739,00

337 10 Zaměst.zdravot.poj.z platu 42 732,00 x 42 732,00 0,00 D16

337 11 Zaměstnavatel zdravot.poj. 85 401,00 x 85 401,00 0,00

Celkem ú čet 336 128 133,00 128 133,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zú čtování

342 10 Daň z příjmů zálohová 85 387,00 x 85 387,00 0,00 D16

342 20 Daň z příjmů srážková 8 849,00 x 8 849,00 0,00

Celkem ú čet 342 94 236,00 94 236,00

335 10 Půjčky ze SF-předpis z úhrady -1 500,00 x -1 500,00 0,00 D17

335 21 Byt.půjčky ze SF 72 183,00 x 72 183,00 0,00

Celkem ú čet 335 70 683,00 70 683,00

343 03 DPH - snížená sazba 1 786 733,00 x 1 786 733,00 0,00 D18

343 04 DPH - základní sazba 111 117,00 x 111 117,00 0,00

343 15 DPH - snížená sazba 108,00 x 108,00 0,00

343 21 DPH - základní sazba 56 299,00 x 56 299,00 0,00

Celkem ú čet 343 1 954 257,00 1 954 257,00

346 00 Pohl.za vybr.ústř.vládními institucemi 0,00 x 0,00 0,00 D19

Celkem ú čet 346 0,00 0,00

Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

374 00 Přijaté zálohy na transfery 228 193,00 x 228 193,00 0,00 D20

Celkem ú čet 377 228 193,00 228 193,00

377 02 Ost.krátkodobé pohled.-byty 547 297,06 x 547 297,06 0,00 D21

377 05 Ost.krát.pohl.-nebyty 365 686,62 x 365 686,62 0,00

377 06
Ost.krátkodobé pohl.  DPS

122 631,88 x 122 631,88 0,00

Celkem ú čet 377 1 035 615,56 1 035 615,56



378 10 Ost.krátk.závazky - penz.připojištění 1 900,00 x 1 900,00 0,00 D22
378 50 Ost.krátk.závazky - opatrovnický účet 95 353,45 x 95 353,45 0,00
378 60 Ost.krátk.závazky - pozastavená exekuce 0,00 0,00 0,00

Celkem ú čet 378 97 253,45 97 253,45

383 00 Výdaje příštích období 791 377,17 x 791 377,17 0,00 D23

Celkem ú čet 383 791 377,17 791 377,17

384 00 Výnosy příštích období 1 355 663,00 x 1 355 663,00 0,00 D24

Celkem ú čet 384 1 355 663,00 1 355 663,00

385 00 Příjmy příštích období 16 355,50 x 16 355,50 0,00 D25

Celkem ú čet 385 16 355,50 16 355,50

388 00 Dohadné účty aktivní 6 390 829,37 6 390 829,37 0,00 D26

Celkem ú čet 388 6 390 829,37 6 390 829,37

389 00 Dohadné účty pasivní 8 690,00 x 8 690,00 0,00 D27

Celkem ú čet 389 8 690,00 8 690,00

Jmění účetní jednotky a upravující položky

401 00 Jmění účetní jednotky 357 574 840,88 x 357 574 840,88 0,00 D28

401 01 Jmění účetní jednotky 0,00 x 0,00 0,00

401 50 Jmění účetní jednotky -75 897,76 x -75 897,76 0,00

401 60 Jmění účetní jednotky -3 911 084,65 x -3 911 084,65 0,00

Celkem ú čet 401 353 587 858,47 353 587 858,47

403 00 0000 územní studie 169 400,00 x 169 400,00 0,00 D29

403 00 0310 signalizace Škoda auto 60 480,00 x 60 480,00 0,00

403 00 0383 Zelená úsporám 381 105,83 x 381 105,83 0,00

403 00 0422 ROP Volnočasový areál 13 543 246,48 x 13 543 246,48 0,00

403 00 0426 ROP na dětské hřiště 575 598,05 x 575 598,05 0,00

403 00 0429 Volnočasový areál II 3 769 393,93 x 3 769 393,93 0,00

403 00 0435 Zvířetice 6 529 121,77 x 6 529 121,77 0,00

403 00 0431 Zpřístupnění školních zařízení 4 672 036,68 x 4 672 036,68 0,00

403 00 0433 Modernizace knihovny a muzea 3 780 103,76 x 3 780 103,76 0,00



403 00 0434 Místní komunikace 10 319 669,22 x 10 319 669,22 0,00

406 00 0438 Protipovodňový systmém 2 441 295,90 x 2 441 295,90 0,00

403 00 0439 Vegetační úpravy - Stadion 533 039,00 x 533 039,00 0,00

403 00 0440 Biologický odpad 722 620,46 x 722 620,46 0,00

403 00 0441 Vegetační úpravy - Pod Zbába 1 146 606,31 x 1 146 606,31 0,00

403 00 0443 Tůň pod žel.mosty 327 817,41 x 327 817,41 0,00

403 00 0446 Sokolovna 5 856 423,64 x 5 856 423,64 0,00

403 00 0449 Zateplení MŠ 3 512 205,86 x 3 512 205,86 0,00

403 00 0450 Chodník Malá Bělá 29 728,00 x 29 728,00 0,00

403 00 0448 Rekonstrukce komunikací II 5 182 155,00 x 5 182 155,00 0,00

Celkem ú čet 403 63 552 047,30 63 552 047,30

406 00 Oceň.rozdíly při změně metody 9 691 284,19 x 9 691 284,19 0,00 D30

406 00 0422 Oceň.rozdíly při změně metody 71 388,00 x 71 388,00 0,00

406 00 0423 Oceň.rozdíly při změně metody 314 865,00 x 314 865,00 0,00

406 02 Oceň.rozdíly při změně metody 469 885,13 x 469 885,13 0,00

406 05 Oceň.rozdíly při změně metody 186 279,72 x 186 279,72 0,00

406 06 Oceň.rozdíly při změně metody 421 043,32 x 421 043,32 0,00

406 14 Oceň.rozdíly při změně metody 4 188,20 x 4 188,20 0,00

406 19 Oceň.rozdíly při změně metody 828 590,40 x 828 590,40 0,00

406 21 Oceň.rozdíly při změně metody 906 351,00 x 906 351,00 0,00

406 22 Oceň.rozdíly při změně metody 148 766,60 x 148 766,60 0,00

406 28 Oceň.rozdíly při změně metody 962 436,52 x 962 436,52 0,00

406 31 Oceň.rozdíly při změně metody -13 000,00 x -13 000,00 0,00

406 32 Oceň.rozdíly při změně metody 48 000,00 x 48 000,00 0,00

406 53 Oceň.rozdíly při změně metody 122 526,24 x 122 526,24 0,00

406 54 Oceň.rozdíly při změně metody 254 113,55 x 254 113,55 0,00

406 55 Oceň.rozdíly při změně metody 211 563,20 x 211 563,20 0,00

406 73 Oceň.rozdíly při změně metody 158 547,46 x 158 547,46 0,00

406 81 Oceň.rozdíly při změně metody 65 604 113,10 x 65 604 113,10 0,00

406 82 Oceň.rozdíly při změně metody 9 436 111,59 x 9 436 111,59 0,00

406 94 Oceň.rozdíly při změně metody 701 350,00 x 701 350,00 0,00

Celkem ú čet 406 90 528 403,22 90 528 403,22 0,00

407 00 Jiné oceňovací rozdíly 965 951,90 x 965 951,90 0,00 D31

Celkem ú čet 407 965 951,90 965 951,90



Fondy ú četní jednotky

419 00 Ostatní fondy 0,00 x 0,00 0,00 D32

419 10 Ostatní fondy - SF 255 252,54 x 255 252,54 0,00

419 12 Ostatní fondy - SF úroky 422 759,76 x 422 759,76 0,00

419 13 Ostatní fondy - SF penzijní přip. -433 659,00 x -433 659,00 0,00

419 15 Ostatní fondy - SF bank.popl. -7 048,00 x -7 048,00 0,00

419 20 Ostatní fondy 9 954 005,45 x 9 954 005,45 0,00

419 22 Ostatní fondy - FRR - úroky 42 712 738,21 x 42 712 738,21 0,00

419 23 Ostatní fondy - FRR - převody -20 437 007,46 x -20 437 007,46 0,00

419 25 Ostatní fondy - FRR bank.popl. 2 201,00 x 2 201,00 0,00

419 70 Ostatní fondy 0,00 x 0,00 0,00

Celkem ú čet 419 32 469 242,50 32 469 242,50

Výsledky hospoda ření
432 00 Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let 25 672 132,78 x 25 672 132,78 0,00 D33

Celkem ú čet 432 25 672 132,78 25 672 132,78

Dlouhodobé ostatní závazky
459 00 ostatní dlouhodobé závazky 265 848,00 x 265 848,00 0,00 D34

Celkem ú čet 432 265 848,00 265 848,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
465 00 ostatní dlouhodobé závazky 76 296,00 x 76 296,00 0,00 D35

Celkem ú čet 459 76 296,00 76 296,00

902 30 Jiný drobný dl.hm.majetek 540 750,88 x 540 750,88 0,00 D36

Celkem ú čet 902 540 750,88 540 750,88

905 00 Odepsané pohledávky 1 114 559,42 x 1 114 559,42 0,00 D37

Celkem ú čet 905 1 114 559,42 1 114 559,42

Podrozvahové ú čty - majetek ú četní jednotky

909 01 Majetek svěřený MŠ + jídelna 32 749 779,90 x 32 749 779,90 0,00 D38

909 01 Majetek svěřený ZŠ + jídelny 40 640 217,20 x 40 640 217,20 0,00

909 02 Majetek svěřený MŠ + jídelna 846 057,81 x 846 057,81 0,00

909 02 Majetek svěřený ZŠ + jídelny 2 076 564,50 x 2 076 564,50 0,00

909 03 Majetek svěřený MŠ + jídelna 15 574,05 x 15 574,05 0,00

909 03 Majetek svěřený ZŠ + jídelny 8 218,25 x 8 218,25 0,00



909 12 Majetek svěřený MŠ + jídelna 113 282,88 x 113 282,88 0,00

909 12 Majetek svěřený ZŠ + jídelny 320 821,76 x 320 821,76 0,00

909 18 Majetek svěřený MŠ + jídelna 3 292 184,37 x 3 292 184,37 0,00

909 18 Majetek svěřený ZŠ + jídelny 6 100 124,70 x 6 100 124,70 0,00

909 19 Majetek svěřený MŠ + jídelna 24 500,00 x 24 500,00 0,00

909 19 Majetek svěřený ZŠ + jídelny 76 674,50 x 76 674,50 0,00

Celkem ú čet 903 86 263 999,92 86 263 999,92

909 21 Jiný drobný dl.hm.majetek 2 880 000,00 x 2 880 000,00 0,00 D39

Celkem ú čet 902 2 880 000,00 2 880 000,00

915 00 Pohledávky z transferů 12 060 580,59 x 12 060 580,59 0,00 D40

Celkem ú čet 905 12 060 580,59 12 060 580,59



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu

    ukončení činnosti.

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

   Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví ,

   především č. 410/20019 Sb. s účinností od 1.1.2015 . V roce 2015 se změna týkala především zněm v číslech

   účtu podrozvahy a to

   Účet 903 - Ostatní majetek změněn na účet 909

   Účet 911 - Vyřazené pohledávka změněn na účet 905

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   1. Oceňování a vykazování

      Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

      Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3001,--  do 40 tis. Kč, od 500,-- - 3000,--

   účet 902

      Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7001,-- do 60 tis. Kč, od 500,-- - 7000,-- -

   účet 901

      Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv - pořizovací cenou

      Reprodukční pořizovací ceny: Nenabyty pozemky směnou v roce 2015.

      Nebyl majetek bezúplatně předaný v roce 2015.

   2. Změny způsobů oceňování: nenastaly.

   3. Odpisový plán: Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odpisování.

   4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2015 nebyly

   realizovány v cizí měně.

   5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahovým způsobem ( účet č.401a 419).

   6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, je jen v případě dosažení hranice významnosti,

   kterou účetní jednotka stanovila v interní směrnici.
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                      90 799 310,22      91 199 056,41

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         540 750,88         478 020,72

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905       1 114 559,42       1 114 559,42

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909      89 143 999,92      89 606 476,27

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů         12 060 580,59

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915      12 060 580,59

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky                                                                               31 603 964,25

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942                        31 603 964,25

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    6.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    7.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

    8.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   12.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999     102 859 890,81     122 803 020,66
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       A.5.  Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti            281 739,00         254 405,00

 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                              128 133,00         116 099,00

 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných  finančních orgánů
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       A.6.  Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

   K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv

   na finanční situaci účetní jednotky.

       A.7.  Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

   Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem

   na finanční situaci účetní jednotky.

       A.8.  Informace podle § 66 odst.6

   k 31.12.2015 nemá účetní jednotka podaný návh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky

   nepřišla doložka o zápisu.

       A.9.  Informace podle § 66 odst.8

   Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Syntetický

účet

B.1.   Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva                        364

B.2.   Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků                  364

B.3.   Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem                            364

B.4.   Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem                            364
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období          17 925 875,09      19 732 980,56

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti         2 821 604,82         598 126,23
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

   Na účtu 032 jsou evidovány

   Muzejní sbírka - oceněna 1,- Kč

   Socha Jizera - 100 000,- Kč

   kovový kříž včetně podstavce 116 010,- Kč

   Na účtu 021 je evidován Hrad Zvířetice - oceněn 1,- Kč

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

   654 456,00

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

   37 303 992,00 Kč

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

   Účetní jednotka v roce 2015 nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem.
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A.II.8.     k 31.12.2015 je na účtu 042 rozpořizován tento nejvýznamější majetek :                                      0,00 Kč

 - dotace Rekonstrukce místních komunikace II 7 940 020,- Kč  

 - vybudování průtahu Bakov nad Jizerou         474 450,- Kč  

 - dokončení kanalizace Malá Bělá             1 498 998,- Kč  

 - vybudování terminálu veř. dopravy            626 892,- Kč  

 - dotace - úspora energie MŠ                 5 092 480,- Kč  

 - dotace - veg. úpravy u stadionu              823 557,- Kč  

 - dotace - Tůň pod mosty                       860 196,- Kč  
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

B.II.5.     účet 665 jedná se o vyplacené dividendy od firmy VaK Mladá Bolesalv a.s.                                   0,00 Kč
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka

FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 12 Tisk: 11. 5. 2016 8:43:48 



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

G.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                         10 209 257,99

G.II.  Tvorba fondu                                                                        22 264 831,51

    1.  Přebytky hospodaření z minulých let

    2.  Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

    3.  Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních  fondů              22 264 831,51

    4.  Ostatní tvorba fondu

 Čerpání fondu                                G.III.           4 846,10                                    

 Konečný stav fondu                           G.IV.      32 469 243,40                                    
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

Stavby

       G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.        138 933 228,45    163 773 296,38     76 163 513,79    239 936 810,17

 Bytové domy a bytové jednotky                G.1.       38 194 212,00     38 116 560,45     11 427 329,42     49 543 889,87

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.       43 250 203,45     51 658 627,32     32 121 697,71     83 780 325,03

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.        1 000 399,73        983 311,73      2 098 932,00      3 082 243,73

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.       28 993 830,83     44 552 039,90     23 203 274,60     67 755 314,50

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.       18 092 017,55     19 151 715,87      6 997 941,15     26 149 657,02

 Ostatní stavby                               G.6.        9 402 564,89      9 311 041,11        314 338,91      9 625 380,02
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208
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 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.         26 221 271,88     26 324 961,48                       26 324 961,48

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemky                                H.2.       13 184 941,52     13 184 941,52                       13 184 941,52

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky            H.3.        9 048 517,49      9 063 560,49                        9 063 560,49

 Zastavěná plocha                             H.4.        3 615 905,97      3 652 547,57                        3 652 547,57

 Ostatní pozemky                              H.5.          371 906,90        423 911,90                          423 911,90

FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 15 Tisk: 11. 5. 2016 8:43:48 



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8. 2. 2016 12:42:53

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
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 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 
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       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČObchodní firma uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

   Projekt  Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

      1  1312111098

      upnostPlatby za dost

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší upnostPlatby za dost

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

   Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:
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Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5. 2. 2016 12:59:44

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 AKTIV     378 971 530,14    408 019 195,56    101 407 881,56    509 427 077,12   A CELKEM                                          

    310 984 265,21 A.       338 654 533,68     98 989 863,69    437 644 397,37    Stálá aktiva                                     

      6 013 203,34   I.       5 598 871,34      1 870 746,96      7 469 618,30    Dlouhodobý nehmotný majetek                      

    1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               

      3 885 739,34    2.       3 845 823,34        227 863,46      4 073 686,80013 Software                                         

    3. 014 Ocenitelná práva                                 

    4. 015 Povolenky na emise a preferenční limity          

    5.         392 843,50        392 843,50018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               

      1 640 303,00    6.         951 967,00      1 250 040,00      2 202 007,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              

        487 161,00    7.         801 081,00                          801 081,00041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          

    8. 044 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

    9. 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

   10. 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     

    191 275 222,87  II.     219 371 923,34     97 119 116,73    316 491 040,07    Dlouhodobý hmotný majetek                        

     26 221 271,88    1.      26 324 961,48                       26 324 961,48031 Pozemky                                          

        216 011,00    2.         216 011,00                          216 011,00032 Kulturní předměty                                

    138 933 228,45    3.     163 773 296,38     76 163 513,79    239 936 810,17021 Stavby                                           

     10 011 404,36    4.       9 593 215,34     10 881 285,13     20 474 500,47022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

    5. 025 Pěstitelské celky trvalých porostů               

    6.       8 929 770,61      8 929 770,61028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 

    7. 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                

     15 893 307,18    8.      19 109 679,14      1 144 547,20     20 254 226,34042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            

    9. 045 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku  

   10.         354 760,00                          354 760,00052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

   11. 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       

    113 607 443,00 III.     113 607 443,00                      113 607 443,00    Dlouhodobý finanční majetek                      

    1. 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

    2. 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   

    3. 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        

    4. 067 Dlouhodobé půjčky                                

    5. 068 Termínované vklady dlouhodobé                    

    113 607 443,00    6.     113 607 443,00                      113 607 443,00069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek              

    7. 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

    8. 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 

         88 396,00  IV.          76 296,00                           76 296,00    Dlouhodobé pohledávky                            

    1. 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

    2. 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       

         88 396,00    3.          76 296,00                           76 296,00465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     

    4. 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení                   

    5. 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky                    

    6. 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        
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IČO: 00237418 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bakov nad Jizerou

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

    7. 475 Zprostředkování dlouhodobých transferů           

     67 987 264,93 B.        69 364 661,88      2 418 017,87     71 782 679,75    Oběžná aktiva                                    

        268 944,18   I.         267 996,68                          267 996,68    Zásoby                                           

    1. 111 Pořízení materiálu                               

        268 944,18    2.         267 996,68                          267 996,68112 Materiál na skladě                               

    3. 119 Materiál na cestě                                

    4. 121 Nedokončená výroba                               

    5. 122 Polotovary vlastní výroby                        

    6. 123 Výrobky                                          

    7. 131 Pořízení zboží                                   

    8. 132 Zboží na skladě                                  

    9. 138 Zboží na cestě                                   

   10. 139 Ostatní zásoby                                   

     17 983 206,99  II.       9 122 837,72      2 418 017,87     11 540 855,59    Krátkodobé pohledávky                            

        347 324,48    1.         503 993,49      1 538 815,67      2 042 809,16311 Odběratelé                                       

    2. 312 Směnky k inkasu                                  

    3. 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry           

        244 610,00    4.         791 659,00                          791 659,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy                     

        292 379,40    5.         313 701,80        879 202,20      1 192 904,00315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti                

    6. 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

    7. 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       

    8. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní               

         50 546,00    9.          70 683,00                           70 683,00335 Pohledávky za zaměstnanci                        

   10. 336 Sociální zabezpečení                             

   11. 337 Zdravotní pojištění                              

   12. 338 Důchodové spoření                                

   13. 341 Daň z příjmů                                     

   14. 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 

   15. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   16. 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

   17. 346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

   18. 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

   23. 361 Krátkodobé pohledávky z ručení                   

   24. 363 Pevné termínové operace a opce                   

   25. 365 Pohledávky z finančního zajištění                

   26. 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů                  

   27. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        

   28. 375 Zprostředkování krátkodobých transferů           

   29. 381 Náklady příštích období                          

         16 921,09   30.          16 355,50                           16 355,50385 Příjmy příštích období                           

     16 072 015,23   31.       6 390 829,37                        6 390 829,37388 Dohadné účty aktivní                             

        959 410,79   32.       1 035 615,56                        1 035 615,56377 Ostatní krátkodobé pohledávky                    
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IČO: 00237418 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bakov nad Jizerou

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

     49 735 113,76  III.      59 973 827,48                       59 973 827,48    Krátkodobý finanční majetek                      

    1. 251 Majetkové cenné papíry k obchodování             

    2. 253 Dluhové cenné papíry k obchodování               

    3. 256 Jiné cenné papíry                                

    4. 244 Termínované vklady krátkodobé                    

         89 060,95    5.          95 353,43                           95 353,43245 Jiné běžné účty                                  

    9. 241 Běžný účet                                       

     38 527 503,39   11.      26 626 821,22                       26 626 821,22231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 

     10 929 609,42   12.      33 147 972,83                       33 147 972,83236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků    

        188 940,00   15.         103 680,00                          103 680,00263 Ceniny                                           

   16. 262 Peníze na cestě                                  

   17. 261 Pokladna                                         
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IČO: 00237418 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bakov nad Jizerou

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

 PASIV     378 971 530,14    408 019 195,56   A CELKEM                                          

 C.       370 477 615,76    400 328 544,19    Vlastní kapitál                                  

   I.     334 596 224,99    327 577 454,45    Jmění účetní jednotky a upravující položky       

    1.     375 710 899,28    353 587 858,47401 Jmění účetní jednotky                            

    3.      48 447 777,03     63 552 047,30403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       

    4. 405 Kurzové rozdíly                                  

    5.     -90 528 403,22    -90 528 403,22406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    

    6.         965 951,90        965 951,90407 Jiné oceňovací rozdíly                           

    7. 408 Opravy předcházejících účetních období           

  II.      10 209 257,99     32 469 243,40    Fondy účetní jednotky                            

    6.      10 209 257,99     32 469 243,40419 Ostatní fondy                                    

 III.      25 672 132,78     40 281 846,34    Výsledek hospodaření                             

    1.       7 208 768,76     14 609 713,56    Výsledek hospodaření běžného účetního období     

    2. 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      

    3.      18 463 364,02     25 672 132,78432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

 D.         8 493 914,38      7 690 651,37    Cizí zdroje                                      

   I.  Rezervy

    1. 441 Rezervy                                          

  II.         265 848,00    Dlouhodobé závazky                               

    1. 451 Dlouhodobé úvěry                                 

    2. 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé    

    3. 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů          

    4. 455 Dlouhodobé přijaté zálohy                        

    5. 456 Dlouhodobé závazky z ručení                      

    6. 457 Dlouhodobé směnky k úhradě                       

    7.         265 848,00459 Ostatní dlouhodobé závazky                       

    8. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           

    9. 475 Zprostředkování dlouhodobých transferů           

 III.       8 493 914,38      7 424 803,37    Krátkodobé závazky                               

    1. 281 Krátkodobé úvěry                                 

    2. 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)        

    3. 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů          

    4. 289 Jiné krátkodobé půjčky                           

    5.         203 874,42        133 126,07321 Dodavatelé                                       

    6. 322 Směnky k úhradě                                  

    7.       1 504 253,10      1 518 012,70324 Krátkodobé přijaté zálohy                        

    8. 325 Závazky z dělené správy                          

    9. 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé    

   10.         725 916,00        834 123,00331 Zaměstnanci                                      

   11. 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům                   

   12.         254 405,00        281 739,00336 Sociální zabezpečení                             

   13.         116 099,00        128 133,00337 Zdravotní pojištění                              

   14. 338 Důchodové spoření                                

   15. 341 Daň z příjmů                                     

   16.          94 294,00         94 236,00342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

   17.       1 437 768,00      1 954 257,00343 Daň z přidané hodnoty                            
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IČO: 00237418 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bakov nad Jizerou

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

   18. 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   

   19. 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  

   20. 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím    

   27. 362 Krátkodobé závazky z ručení                      

   28. 363 Pevné termínové operace a opce                   

   30. 366 Závazky z finančního zajištění                   

   31. 368 Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů

   32.       1 983 118,00        228 193,00374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery           

   33. 375 Zprostředkování krátkodobých transferů           

   34.         225 141,91        791 377,17383 Výdaje příštích období                           

   35.       1 624 380,00      1 355 663,00384 Výnosy příštích období                           

   36.         231 890,00          8 690,00389 Dohadné účty pasivní                             

   37.          92 774,95         97 253,43378 Ostatní krátkodobé závazky                       

Podpisový záznam:
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Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5. 2. 2016 12:59:44

Název účetní jednotky:  Město Bakov nad Jizerou

Sídlo:  Mírové nám. 208

       294 01 Bakov nad Jizerou

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237418

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 A.        62 970 058,04                       60 574 357,60    NÁKLADY CELKEM                                   

  I.       51 293 777,92                       49 450 283,04   Náklady z činnosti                                

    1.       1 958 927,18                        2 081 509,30501 Spotřeba materiálu                               

    2.       2 809 897,42                        3 386 260,16502 Spotřeba energie                                 

    3. 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        

    4.           8 912,00                           63 856,80504 Prodané zboží                                    

    5. 506 Aktivace dlouhodobého majetku                    

    6. 507 Aktivace oběžného majetku                        

    7. 508 Změna stavu zásob vlastní výroby                 

    8.      12 250 672,06                        8 618 547,72511 Opravy a udržování                               

    9.          39 598,00                           41 062,00512 Cestovné                                         

   10.         144 970,00                          150 191,96513 Náklady na reprezentaci                          

   11. 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb              

   12.       9 885 584,37                       10 793 824,78518 Ostatní služby                                   

   13.      12 845 922,00                       12 253 783,00521 Mzdové náklady                                   

   14.       3 893 758,00                        3 826 269,00524 Zákonné sociální pojištění                       

   15.          46 932,65                           43 199,24525 Jiné sociální pojištění                          

   16.         425 550,00                          433 659,00527 Zákonné sociální náklady                         

   17. 528 Jiné sociální náklady                            

   18. 531 Daň silniční                                     

   19. 532 Daň z nemovitostí                                

   20.          71 872,30                           27 899,30538 Jiné daně a poplatky                             

   22. 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   23.           6 663,00                            3 000,00542 Jiné pokuty a penále                             

   24.          60 744,00                           54 822,00543 Dary a jiná bezúplatná předání                   

   25. 544 Prodaný materiál                                 

   26.          10 000,00547 Manka a škody                                    

   27. 548 Tvorba fondů                                     

   28.       4 961 118,50                        5 764 006,35551 Odpisy dlouhodobého majetku                      

   29. 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek              

   30. 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                

   31.           1 870,51                               80,40554 Prodané pozemky                                  

   32. 555 Tvorba a zúčtování rezerv                        

   33.         101 881,32                          106 833,65556 Tvorba a zúčtování opravných položek             

   34.         278 244,02                                    557 Náklady z vyřazených pohledávek                  

   35.         574 742,88                          824 811,30558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          

   36.         925 917,71                          966 667,08549 Ostatní náklady z činnosti                       

 II.               98,12                               46,76   Finanční náklady                                  

    1. 561 Prodané cenné papíry a podíly                    

    2.              98,12                               46,76562 Úroky                                            

    3. 563 Kurzové ztráty                                   

    4. 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou             

    5. 569 Ostatní finanční náklady                         
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IČO: 00237418 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2015

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bakov nad Jizerou

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 III.       9 948 572,00                        9 859 444,80   Náklady na transfery                              

    2.       9 948 572,00                        9 859 444,80572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 

 V.         1 727 610,00                        1 264 583,00   Daň z příjmů                                      

    1.       1 615 380,00                        1 346 663,00591 Daň z příjmů                                     

    2.         112 230,00                          -82 080,00595 Dodatečné odvody daně z příjmů                   
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IČO: 00237418 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2015

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bakov nad Jizerou

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 B.        70 178 826,80                       75 184 071,16    VÝNOSY CELKEM                                    

  I.       12 268 788,79                       10 736 649,63   Výnosy z činnosti                                 

    1.         264 773,97                          141 477,53601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků               

    2.         814 049,32                        1 036 456,80602 Výnosy z prodeje služeb                          

    3.       4 701 914,80                        4 874 216,67603 Výnosy z pronájmu                                

    4.          10 325,55                           49 162,68604 Výnosy z prodaného zboží                         

    5.         399 402,00                          356 530,00605 Výnosy ze správních poplatků                     

    6.       2 754 513,00                        2 772 891,00606 Výnosy z místních poplatků                       

    8.          41 858,00                           25 634,00609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                   

    9.         126 057,00                           16 055,00641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   10.          77 408,00                          100 694,00642 Jiné pokuty a penále                             

   11. 643 Výnosy z vyřazených pohledávek                   

   12.             500,00644 Výnosy z prodeje materiálu                       

   13. 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

   14.         299 173,55                            4 958,70646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 

   15.       1 472 399,50                           60 920,00647 Výnosy z prodeje pozemků                         

   16. 648 Čerpání fondů                                    

   17.       1 306 914,10                        1 297 153,25649 Ostatní výnosy z činnosti                        

 II.          779 946,04                        1 660 465,87   Finanční výnosy                                   

    1. 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         

    2.          68 328,60                            8 752,37662 Úroky                                            

    3. 663 Kurzové zisky                                    

    4. 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              

    5.         711 441,20                        1 651 023,00665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         

    6.             176,24                              690,50669 Ostatní finanční výnosy                          

 IV.        3 337 002,94                        6 279 098,50   Výnosy z transferů                                

    2.       3 337 002,94                        6 279 098,50672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 

  V.       53 793 089,03                       56 507 857,16   Výnosy ze sdílených daní a poplatků               

    1.      13 980 300,29                       14 869 921,84681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob   

    2.      12 903 372,05                       13 807 877,94682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 

    3.      23 418 925,40                       24 348 227,86684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty         

    4. 685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní             

    5.       3 051 238,66                        3 269 849,72686 Výnosy ze sdílených majetkových daní             

    6.         439 252,63                          211 979,80688 Výnosy ze sdílených daní a poplatků              

 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

    1.       8 936 378,76                       15 874 296,56    Výsledek hospodaření před zdaněním               

    2.       7 208 768,76                       14 609 713,56    Výsledek hospodaření běžného účetního období     

Podpisový záznam:
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MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:42:58 1

bod jednání číslo: 10  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2015 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2015 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plněné rozpočtu ÚSC za rok 2015. Závěrečný účet je sestavován podle §17 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Obsahuje 
plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, rozpočtům krajů a obcí. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání hospodaření. 
Závěrečný účet se projednává a uzavírá vyjádřením "Souhlas bez výhrad" (§17 odst. 7a) nebo 
"Souhlas s výhradami" (§17 odst. 7b). Dle §43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet 
projednává zastupitelstvo nejpozději do 30.6. následujícího roku. 
 
Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši Kč 
30.430.570,58. 
 
Při přezkoumání hospodaření města odborem kontroly Krajského úřadu středočeského kraje nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 
 
Dále bude v rámci závěrečného převedena částka rovnající se zůstatku bankovních (běžných 
a dokončených dotací) účtu ke dni 31.12.2015 na bankovní účet FRR. Částka převodu činí Kč 
24.672.564,22 (bližší rozpis viz. příloha). 
 
Závěrečný účet byl projednán Finančním výborem dne 23.5.2016 a Radou města dne 25.5.2016 
s doporučením schválit závěrečný účet za rok 2015 bez výhrad.  
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
projednalo a schvaluje 
 
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2015, a to bez výhrad. 
 
s c h v a l u j e 
 
převod peněžních zůstatků bankovních účtů ke dni 31.12.2015 v částce Kč 24.672.564,22 do fondu 
rezerv a rozvoje. 
 



























Název účtu Poznámka

Základní běžný účet 13,65 nahrazen účtem ČNB

Příjmový bankovní účet 11 497 117,89 běžný účet

Výdajový bankovní účet 1 657 826,09 běžný účet

Účet ČNB 1 231 123,20 běžný účet

Dotace - MŠ 1 191 961,56 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Dotace - lok. U Stadionu 568 410,65 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Dotace - Sokolovna 3 076 463,19 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Dotace - Tůň pod Zbábou 972 001,83 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Dotace - Rek. m. kom II 1 798 603,62 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Dotace - Tůň pod mosty 417 882,28 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Dotace - Rek. m. kom I 4 215 417,26 dokončeno, zůstatek bude vrácen do FRR

Mezisoučez 26 626 821,22

Převod do FRR

Převod běžných účtů 14 386 080,83

Převod dok. dotací 12 240 740,39

DPH 4Q 2015 -1 954 257,00 čerpání 2015, úhrada 2016

Celkem převod 24 672 564,22

Zůstatek FRR k 30.5.2016 34 826 991,07

dotace (rozp. op. č. 11) 1 350 993,19

FRR po převodu 60 850 548,48

Zůstatky účtů k 31.12.2015 a převod do FRR

Zůstatek k 31.12.2015

























MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:43:43 1

bod jednání číslo: 11  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Rozpočtové opatření č. 10 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

Od posledního jednání zastupitelstva města došlo k věcným změnám v rozpočtu, které vyžadují 
rozpočtové opatření. Jedná se o úpravu rozpočtu tak, aby odpovídal co nejvíce skutečnosti. Všechny 
níže uvedené skutečnosti budou do rozpočtu promítnuty jedním rozpočtovým opatřením. Jedná se o: 
 
• vyúčtování dopravní obslužnosti společností Arriva Střední Čechy, s.r.o. Na základě vyúčtování 

vznikl v loňském roce přeplatek ve výši Kč 58.038,-. Částka byla uhrazena na účet města dne 
29.4.2016. 

 
• na základě ukončení nájemní smlouvy v objektu Jezerky bylo s nájemci provedeno vyúčtování 

energií.  Na základě tohoto vyúčtování je potřeba upravit rozpočtovou skladbu u vzniklého 
přeplatku elektřiny ve výši Kč 14.974,-. 

 
• převod z provozních výdajů do investičních výdajů v rámci akce "Tůně pod železničními mosty". 

V letošním roce došla faktura za administrativu v částce Kč 6.353,-. Z účetního hlediska se na tuto 
fakturu pohlíží jako na vedlejší pořízovací náklad, který vstupuje do celkové pořizovací ceny 
majetku. 

 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 10 na úpravy rozpočtu vyvolané věcnými změnami. 
 
231.19  2221 2324 +58,04 tis. Kč 
231.19 3429 2324 +14,98 tis. Kč 
231.30 3745 5169 -6,36 tis. Kč 
231.30 3745 6121 +6,36 tis. Kč 
 
 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:44:00 1

bod jednání číslo: 12  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Rozpočtové opatření č. 11 - Přijetí dotací 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

V měsíci dubnu dorazily na účet města zbývající finanční prostředky za dotační akce dokončené v roce 
2015. Jedná se o prostředky z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí 
v celkové výši Kč 1.480.064,27. Jedná se tyto konkrétní akce: 
 
Tůň pod železničními mosty 
V rámci této akce byly na účet města připsány částky ve výši Kč 226.483,45. Jedná se o druhou 
a závěrečnou částku v rámci této dotace. Celkem nám byla v rámci této akce proplacena částka 
Kč 554.300,86, celkové náklady činily K č 866.549,63. 
 
Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny 
V rámci této akce byly na účet města připsány částky ve výši Kč 474.670,77. Jedná se o třetí 
a závěrečnou částku v rámci této dotace. Celkem nám byla v rámci této akce proplacena částka 
Kč 5.367.055,64, celkové náklady činily K č 9.417.394,72. 
 
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy 
V rámci této akce byly na účet města připsány částky ve výši Kč 778.910,05. Jedná se o druhou 
a závěrečnou částku v rámci této dotace. Celkem nám byla v rámci této akce proplacena částka 
Kč 4.291.115,91, celkové náklady činily K č 5.092.480,61. 
 
Rozpočtové opatření na přijetí a převedení těchto finančních prostředků do FRR je uvedeno v návrhu 
usnesení. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č 11 na přijetí dotací "Tůně pod železničními mosty", "Snížení energetické 
náročnosti budovy Sokolovny" a "Snížení energetické náročnosti Mateřské školy" v celkové výši 
Kč 1.480.064,27 a jejich převedení do FRR 
 
231.31 6330 5344     +1.480,1 tis. Kč 
236.21 6330 4134     +1.480,1 tis. Kč 
231.31 UZ 90877 4213     +81,55 tis. Kč 
231.31 UZ 15835 4216     +1.183,95 tis. Kč 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:44:00 2

231.31 UZ 15827 4216     + 214,6 tis. Kč 
 
 
 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:44:17 1

bod jednání číslo: 13  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Žádost SK Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové dotace -

rozpočtové opatření č. 12 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 25.5.2016 byla na Městský úřad doručena žádost LTC Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové 
dotace ve výši Kč 170.000,- na opravu vodárny a kabin. Jedná se o dotaci na stavební práce spojené 
s odstraněním nevyhovujícího technického stavu (budova z 80tých let). Znění žádosti a fotografie 
současného stavu jsou součástí tohoto materiálu. 
 
V rámci této akci se provedl klub SK Bakov nad Jizerou poptávkové řízení. Nejnižší nabídka na 
opravu vodárny a kabin činí Kč 170.000,- vč. DPH. Cenové nabídky byly přiloženy k žádosti a na 
požádání je možno do nich nahlédnout. 
 
SK Bakov nad Jizerou žádal o účelovou dotaci na opravu vodárny a kabin již v rámci dotačního 
programu na rok 2016. Stejně jako u LTC Bakov nad Jizerou bylo konstatováno, že žádosti o opravy 
majetku města v užívání místních organizací mají být řešeny individuálně či na základě žádosti 
začleněny do procesu sestavování rozpočtu. 
 
V případě schválení žádosti zastupitelstvem města je navrhnuto rozpočtově zapojit finanční prostředky 
z prodeje dřeva (rozpočet 500 tis. Kč, skutečnost 942 tis. Kč), stejně jako tomu bylo u žádosti LTC 
Bakov nad Jizerou. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
poskytnutí účelové dotace SK Bakov nad Jizerou, z.s., IČ 14800136 se sídlem Stadion 158, 294 01 
Bakov nad Jizerou ve výši Kč 170.000,- na opravu vodárny a kabin. 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtové opatření č. 12 na zapojení finančních prostředků ve výši Kč 170.000,- z prodeje dřeva 
 
231.19 1032 2111 +170 tis. Kč 
231.30 3419 5229 +170 tis. Kč 
 
u k l á d á 
 
finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy 













MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:44:43 1

bod jednání číslo: 14  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Provedení monitoringu kanalizace "Bakov nad Jizerou, Malá Bělá -

ulice Za Tratí I" - rozpočtové opatření č. 13 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

V současné době pracuje společnost CR Project, s.r.o. Mladá Boleslav na podkladě VŘ Města Bakov 
nad Jizerou na třech dokumentacích chodníků a komunikace v Malé Bělé. Jedna z nich je projektová 
dokumentace "Bakov nad Jizerou - Malá Bělá - komunikace včetně odvodnění v ulici Za Tratí 2". 
V zadání je požadavek vyprojektování komunikace včetně dešťové stoky, která umožní odvádění 
srážkových vod z této komunikace. Původní návrh byl vést navrženou dešťovou stoku ulicí Za Tratí 2 
přes silnici do Dolánek a vyústit ji do přilehlé rokle. Projektanti po provedení průzkumu existence 
všech podzemních zařízení, po geodetickém zaměření území a po zakreslení připravené k zahájení 
"splaškové kanalizace Malá Bělá" do situace při projednávání navržené dešťové stoky zjistili, že tuto 
stoku v původně požadované trase není možné do úzké ulice s několika existujícími podzemními 
sítěmi (včetně splaškové kanalizace připravované k realizaci společností VaK Mladá Boleslav) umístit 
podle původního návrhu. 
 
Je navrženo následující řešení: Navrhovanou dešťovou stoku rozdělit na dvě (méně hluboké) části. 
Část stoky v severní části ulice Za Tratí  2 v menší hloubce napojit do stávající dešťové stoky, která 
vede v ulici Za Tratí 1. O této stoce však nejsou známé žádné informace o jejím stavu. Z tohoto 
důvodu by bylo potřeba provést monitoring (prohlídka kamerou) včetně nutného předchozího 
vyčištění stoky tlakovým vozem.  
 
Výsledkem požadovaného monitoringu bude zjištění stavu stoky (včetně polohy a hloubek napojeních 
přípojek a kanalizačních šachet). 
• V případě zjištění dobrého stavu stoky do ní bude možné napojit navrženou dešťovou stoku z ulice 

Za Tratí 2 
• V případě zjištění špatného stavu provést její opravu tak, aby po vybudování připravované 

splaškové stoky (plánovaná akce VaK), včetně případného nového povrchu komunikace v ulici Za 
Tratí 1, nebylo potřeba zasahovat do nového povrchu komunikace při poruše 

 
Materiál byl předložen radě města a ta rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodavatele výše 
uvedených prací. Výsledek výběrového řízení byl radou města schválen dne 6.6.2016. Nejnižší 
nabízená cena činí 68.486,- Kč vč. DPH. Aby mohla být akce realizována, je potřeba přijmout 
rozpočtové opatření, které je uvedeno v návrhu usnesení. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:44:43 2

rozpočtové opatření č. 13 na vyčlenění částky ve výši Kč 68.486 z FRR na profinancování díla 

„Provedení  monitoringu  kanalizace „Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - ulice Za Tratí 1“. 

 

231.30 3639 6121 + 68,49 tis. Kč 

231.30 6330 4133 + 68,49tis. Kč 

236.21 6330 5345 + 68,49tis. Kč 

 
 
 



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:45:00 1

bod jednání číslo: 15  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Oprava chodníku v Podhradí - rozpočtové opatření č. 14 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

AZ Elektrostav provádí v místí části Bakov nad Jizerou - Podhradí rekonstrukci rozvodů nn vedení 
spolu s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Firma při hloubení rýhy pro položení kabelů rozebrala 
chodník o délce 150 m a ploše 240 m2 Po položení kabelu firma osadí chodník novou obrubou 
a připraví podkladní vrstvy pro položení nové zámkové dlažby. Město by tak mohlo v souvislosti 
s probíhající rekonstrukcí provést dokončení chodníku; tj. položení nové dlažby. Možnost opravy byla 
předložena radě města a ta schválila vypsání výběrového řízení na položení dlažby. Obálky 
s nabídkami byly otevřeny dne 6.6.2016 a nejnižší nabízená cena včetně rezervy činí Kč 175.000,-
.Vzhledem k tomu, že ke dni zpracování tohoto materiálu nebylo výběrové řízení uzavřeno je částka 
pouze orientační. Aby mohla být akce realizována, je potřeba přijmout rozpočtové opatření, které je 
uvedené v návrhu usnesení. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 14 na vyčlenění částky Kč 175.000,- z FRR na profinancování díla "oprava 
chodníku v Podhradí" 
 
231.30 2219 5171 + 175 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 175 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 175 tis. Kč 
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Vytvořeno  8. 6. 2016 16:45:18 1

bod jednání číslo: 16  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Rozpočtové opatření č. 15 - oprava plotu na hřišti v Chudoplesích 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Václav Veselý - Vedoucí Finančního odboru  
 
Důvodová zpráva:  
 

Z důvodu havarijního stavu plotu na hřišti v Chudoplesích byla nutná jeho demontáž. V současné době 
by byla potřeba výstavba plotu nového. Celá záležitost byla diskutována s osadním výborem a na 
základě společných požadavků byla oprava poptána. Cenová nabídka na zhotovení díla činí cca Kč 
76.000,-, vč. DPH. Aby mohla být akce realizována je potřeba částku vyčlenit z FRR. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 15 na vyčlenění částky Kč 76.000,- z FRR na financování opravy havarijního 
stavu plotu na hřišti v Chudoplesích. 
 
231.30 3639 5171 +76 tis. Kč 
231.30 6330 4133 +76 tis. Kč 
236.21 6330 5345 +76 tis. Kč 
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Vytvořeno  8. 6. 2016 16:45:36 1

bod jednání číslo: 17  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Dodatek ZL č.3 MŠ - zateplení 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jana Heppnerová  
 
Důvodová zpráva:  
 

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla Zřizovací listinou 
ze 14. 10. 2009 vedenou pod č. j. 1432/2009 předána budova do správy Mateřské škole. Z tohoto 
důvodu jsme z výše uvedeného zákona povinni příspěvkové organizaci, Mateřské škole, také předat 
provedené technické zhodnocení, kterým je zateplení budovy. Zákonnou povinností je předat 
technické zhodnocení dodatkem Zřizovací listiny.   
Hodnota budovy před zateplením 
činila......................................................................................................................... 32 749 779,90 Kč  
Celková hodnota dotace od Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí 
činí................................... 4 291 115,91 Kč 
Celková hodnota technického zhodnocení, o kterou se tímto dodatkem mění hodnota budovy, 
činí....................................... 5 092 480,61 Kč. 
Celková hodnota budovy po technickém zhodnocení včetně dotací 
činí............................................................................ 37 842 260,51 Kč 
Stav majetku byl kontrolován se stavem účetním a se skutečností. Zároveň bylo navýšeno pojištění 
budovy tak, aby odpovídalo hodnotě budovy 37 842 260,51 Kč. Vzhledem k tomu, že budova byla 
výše uvedenou Zřizovací listinou předána pouze do správy, nepřevádí se dodatkem také její pojištění. 
Změna je závazná pro inventarizaci a další výkazy. Doporučuji zastupitelstvu města schválit dodatek 
č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy ze dne 14. 10. 2009 tak, jak je 
v příloze tohoto materiálu sepsán. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ze dne 14. 10. 2009 příspěvkové organizace Mateřská škola Bakov 
nad Jizerou týkající se technického zhodnocení, kterým je zateplení budovy, 
 
u k l á d á 
odboru správa majetku, aby Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině předal ředitelce Mateřské školy. 
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MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 

e.č. 4436/2009, č.j. prav/1433/2009  
ze 14.10.2009 

příspěvkové organizace 
 
 

MATE ŘSKÁ  ŠKOLA  BAKOV  NAD JIZEROU 

 
Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. Z              ze dne 15.  6.  2016 
tento dodatek ke  zřizovací listině: 
 
 
Mateřské škole Bakov nad Jizerou se tímto dodatkem mění cena budovy na základě 
technického zhodnocení budovy. Technickým zhodnocením bylo snížení energetické 
náročnosti budovy zateplením.  
 
Celková hodnota svěřené budovy před technickým zhodnocením činí 32 749 779,90 Kč. 
Celková hodnota dotace od Ministerstva životního prostředí a Státního fondu pro životní 
prostředí činí 4 291 115,91 Kč. Celková hodnota technického zhodnocení, o kterou se mění 
hodnota budovy, činí 5 092 480,61 Kč. Celková hodnota svěřené budovy po technickém 
zhodnocení činí 37 842 260,51 Kč. 
Stav majetku byl kontrolován se stavem účetním a se skutečností. Tato změna je závazná pro 
inventarizaci a další výkazy. 
 
 
 
 
Dodatek nabývá účinnosti dne 15. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Radim Šimáně                                                                                 Václav Grűnwald 
starosta města                                                                                     místostarosta 
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Vytvořeno  8. 6. 2016 16:46:07 2

 Město Bakov nad Jizerou smění část pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2 za část pozemku 

parc.č.478/2, o výměře cca 501 m2, ve vlastnictví obce Bítouchov. Následně Město tuto část 

pozemku smění za pozemek pod místní komunikací jako majetkoprávní vypořádání, v tomto případě 

by se jednalo o směnu „ metry za metry“. 

Co se týká první směny s obcí Bítouchov, náklady spojené s převodem by neslo Město, jedná se 

o správní poplatek na katastrálním úřadě a náklady na vyhotovení geometrického plánu. 

Co se týká následné směny s paní Noskovou, náklady spojené s převodem by nesla paní Nosková. 

Rada města na svém jednání dne 14.3.2016 výše uvedené projednala, dle názoru radních je záležitost 

velmi komplikovaná, nicméně jde o nejjednodušší způsob narovnání stavu a usnesením č.R 91/6-

2016 uložila věc předložit zastupitelstvu k projednání a rozhodnutí s doporučením akceptovat návrh 

správy majetku města. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.4.2016 usnesením č.Z44/3-2016 

schválilo vyvěšení záměru směny  části pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2 , k.ú.Zvířetice  za 

část pozemku parc.č.478/2, o výměře cca 501 m2 , k.ú.Bítouchov u Mladé Boleslav. Záměr směny 

vyvěšen dne 26.4.2016, sejmut dne 16.5.2016. Nyní je zastupitelstvu předloženo ke schválení 

uzavření smlouvy směnné s obcí Bítouchov. 

 

 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy směnné týkající se části pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2, k.ú.Zvířetice 
a části pozemku parc.č.478/2, o výměře cca 501 m2, k.ú.Malá Bělá mezi Městem Bakov nad Jizerou 
a obcí Bítouchov, za podmínek stanovených smlouvou a     
 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích 
v platném znění. 

bod jednání číslo: 18  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Směna části p.p.č.491 kú. Zvířetice a části p.p.č.478/2 kú. Malá Bělá 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  
 
Důvodová zpráva:  
 

 [osobní údaj odstraněn]  dopisem dne 8.4.2015 žádá o provedení směny pozemku parc.č.518 a části 
519,520 k.ú.Malá Bělá, které jsou zastavěny místní komunikací a jsou v jejím vlastnictví , za část 
pozemku parc.č.478/2 k.ú.Bítouchov, který navazuje na jejich zahradu. 

Město, potažmo bývalý MěnV vstoupil v jednání týkající se narovnání majetkových vztahů s [osobní 
údaj odstraněn] již v předchozích letech, nicméně k dohodě nikdy nedošlo. Na pozemcích byla 
vybudována místní komunikace, aniž by vlastník s tímto souhlasil. Prioritou pro Město je správné 
uspořádání vlastnických vztahů, a v tomto případě obzvlášť, vzhledem k původním postupům 
a nedokončení resp. nedotažení majetkového převodu. V souvislosti s plánovanou výstavbou 
kanalizace bylo nutné s [osobní údaj odstraněn] uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene, 
po dlouhém vyjednávání se podařilo domluvit podmínky včetně požadované jednorázové úhrady za 
zřízení VB ve výši 5 tis. Kč.  

V ostatních případech bylo dojednáno bezúplatné věcné břemeno. 

Pozemky jsou omezeny věcným břemenem podle listin, a to právem chůze a jízdy, právo výstavby 
přípojek el. energie, zemního plynu,   vodovodu , kanalizace a telekomunikačního zařízení včetně 
oprav a údržby  pro vlastníky pozemků parc.č.514 a 515/2 [osobní údaj odstraněn] , a na jméno  
[osobní údaj odstraněn]  Výše uvedená břemena nejsou překážkou pro převod pozemků. 

Získané pozemky by se staly veřejným prostranstvím a věcné břemeno chůze a jízdy by již pozbylo 
významu. 

 [osobní údaj odstraněn] trvá pouze na směně pozemků. Bohužel vhodný pozemek parc.č.478/2, který 
přichází v úvahu leží v katastrálním území Bítouchov. Z tohoto důvodu Město vstoupilo v jednání 
s Obcí Bítouchov, která tento pozemek vlastní. Po dalších jednáních vzešel návrh od obce Bítouchov, 
že souhlasí se směnou podle návrhu [osobní údaj odstraněn] , ovšem pouze za podmínky, že Město 
Bakov nad Jizerou „na oplátku“ smění část pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2. Tato část 
pozemku parc.č.491, ležící v kú. Zvířetice, je zastavěná místní komunikací, kterou tvoří dohromady 
s pozemkem  parc.č.529/1, ležící v kú. Bítouchov. Pozemek parc.č.529/1 vlastní obec  Bítouchov. 
Tyto oba pozemky resp. tuto cestu obec Bítouchov celoročně udržuje, jedná se o přístupovou 
komunikaci k místním rodinným domům v místní části Dolánky, která je součástí obce Bítouchov. 
Z druhé strany této komunikace leží pozemek parc.č.352/1, kú. Zvířetice, který také vlastní obec 
Bítouchov. Vše je znázorněno v grafické příloze tohoto materiálu. 



 

Vytvořeno  15. 6. 2016 11:16:17 2

 Jedná se o komplikovaný případ majetkového vyrovnání, kdy po dohodě se všemi účastníky se jeví 
nejlepším řešením tohoto případu směna. 

 Město Bakov nad Jizerou smění část pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2 za část pozemku 
parc.č.478/2, o výměře cca 501 m2, ve vlastnictví obce Bítouchov. Následně Město tuto část pozemku 
smění za pozemek pod místní komunikací jako majetkoprávní vypořádání, v tomto případě by se 
jednalo o směnu „ metry za metry“. 

Co se týká první směny s obcí Bítouchov, náklady spojené s převodem by neslo Město, jedná se 
o správní poplatek na katastrálním úřadě a náklady na vyhotovení geometrického plánu. 

Co se týká následné směny s [osobní údaj odstraněn] , náklady spojené s převodem by nesla  [osobní 
údaj odstraněn] . 

Rada města na svém jednání dne 14.3.2016 výše uvedené projednala, dle názoru radních je záležitost 
velmi komplikovaná, nicméně jde o nejjednodušší způsob narovnání stavu a usnesením č.R 91/6-2016 
uložila věc předložit zastupitelstvu k projednání a rozhodnutí s doporučením akceptovat návrh správy 
majetku města. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.4.2016 usnesením č.Z44/3-2016 

schválilo vyvěšení záměru směny  části pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2 , k.ú.Zvířetice  za 

část pozemku parc.č.478/2, o výměře cca 501 m2 , k.ú.Bítouchov u Mladé Boleslav. Záměr směny 
vyvěšen dne 26.4.2016, sejmut dne 16.5.2016. Nyní je zastupitelstvu předloženo ke schválení uzavření 
smlouvy směnné s obcí Bítouchov. 

 

 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
 

s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy směnné týkající se části pozemku parc.č.491, o výměře cca 2260 m2, k.ú.Zvířetice 

a části pozemku parc.č.478/2, o výměře cca 501 m2, k.ú.Malá Bělá mezi Městem Bakov nad Jizerou 
a obcí Bítouchov, za podmínek stanovených smlouvou a     
 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích 
v platném znění. 

bod jednání číslo: 19  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Žádosti o koupi p.p.č.100/1 kú. Malá Bělá 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  
 
Důvodová zpráva:  
 

Rada města na svém jednání dne 16.3.2015 projednala žádost  [osobní údaj odstraněn] o  koupi 
pozemku parc.č.100/1 k.ú.Malá Bělá do svého vlastnictví a uložila záležitost předložit stavební 
a investiční komisi k rozhodnutí o dalším postupu. Stavební a inv.komise výše uvedenou žádost 
projednala dne 28.4.2015 a navrhla zkalkulovat náklady na m2 pozemku na realizaci inženýrských sítí 
a přístupové komunikace. Poté porovnat rozdíl prodejní ceny zasíťovaného pozemku a prodejní ceny 
bez úprav a zvolit ekonomicky výhodnější variantu.  
Pozemek parc.č.100/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 3912 m2 se 
nachází dle územního plánu - zastavitelná plocha, BI individuální bydlení venkovského typu, 
min.výměra pro výstavbu rodinného domu je 600 m2.  
Zájemci o koupi pozemku parc.č.100/1 nabízí cenu za koupi celého pozemku celkem 312.000,- Kč tj. 
79,75 Kč/ m2. 
V této souvislosti je předložena žádost  [osobní údaj odstraněn]  ze dne 4.4.2016 , který také žádá 
o koupi celého pozemku parc.č.100/1 k.ú.Malá Bělá. 
Stavební a inv.komise znovu projednala tuto záležitost dne 11.4.2016. Komise navrhuje radě města 
zvážit ekonomičtější prodej pozemků, a to aby město prodalo pozemky rozdělené na pozemky určené 
ke stavbě rodinných domů jednotlivě a síťované. Pokud by se prodával pozemek nezasíťovaný, 
komise navrhuje 600,- Kč/ m2. Zápis je přílohou tohoto materiálu.   
Rada města projednala výše uvedené dne 11.5.2016 a usnesením č. R152/10-2016 doporučuje 
zastupitelstvu města spolu s dvěma variantami návrhu řešení předložených Komisí stavební 
a investiční, jako další variantu prodej pozemku jako jedné, výměrou nadstandartní zasíťované 
stavební parcely o výměře 3912 m2 za odpovídající cenu a uložila předložit záležitost zastupitelstvu 
města. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

p r o j e d n a l o 



 

Vytvořeno  8. 6. 2016 16:23:27 2

 

p r o j e d n a l o 
žádosti ze dne 4.4.2016 a 4.3.2016 obě týkající se koupě pozemku parc.č.100/1 k.ú.Malá Bělá a 
......... 
 
 







 
Zápis z jednání komise stavební a investiční. 

konaného dne 11.4.2016 v zasedací místnosti MěÚ od 19:00 do 19:50 hodin. 
 
 
Přítomni: dle presenční listiny příloha č. 1 zápisu 
Omluveni:p. Šverma, p. Grűnwald, p. Kavan, Ing. Tomsa 
 
 
 
Program jednání: 

1. Projednání nákladů na zasíťování pozemku č. 100/1 v k.ú. Malá Bělá 
 
Průběh jednání 

1. Komise projednala předložený návrh potřebných investic ve výši  cca 1500 000 ,- Kč 
na „zasíťování“ a rozdělení pozemku č. 100/1 v k.ú. Malá Bělá. Jedná se o připojení 
plynu, vody, elektřiny a náklady na stavbu komunikace. Náklady dále zahrnují práce 
geodeta (rozdělení pozemku na parcely) a částku spojenou s vyhotovením potřebných 
dokumentací. Rozpočítáme-li náklady jedná se o cca 400,- Kč/m2 pozemků pro stavbu 
rodinných domů. 

2. Komise se shodla na předpokládané tržní ceně za 1 m2 „zasíťovaného“ pozemku pro 
stavbu rodinného domu v dané lokalitě, která činí cca 1 000,- Kč/m2. Odečtou-li se 
náklady spojené s realizací „zasíťování“ (cca 400,- Kč/m2 ) je předpokládaná tržní 
cena „nezasíťovaného“ pozemku minimálně 600,- Kč/m2. 

3. Komise zvážila budoucí dělení na jednotlivé parcely a dospěla k názoru, že je nutné 
řešit tuto část komplexně; tj. s pozemkem č. 100/1 je nutné řešit i část pozemku č. 101 
(zůstal by zde malý klín pozemku č.101 bez dalšího využití a nepřístupný). 

4. Komise též vedla diskuzi o výhodnosti prodeje „zasíťovaného“ pozemku pro 
jednotlivé domy a o prodeji „nezasíťovaného“ pozemku jako celku.   

 
Usnesení 
Komise doporučuje řešit pozemek č. 100/1 dohromady s částí pozemku č. 101 v k.ú. Malá 
Bělá.  
Komise navrhuje radě města zvážit ekonomičtější prodej pozemků, a to aby město prodalo 
pozemky rozdělené na pozemky určené ke stavbě rodinných domů jednotlivě a „zasíťované“. 
Komise navrhuje nejnižší prodejní cenu 600,- Kč/m2 pokud by se pozemek prodával jako 
celek a „nezasíťovaný“. 
 
 
Zapsal/a: Lubomír Peroutka 
Rozesláno dne: 
 
Obdrží členové komise dle e-mailového rozdělovníku: 
 
Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace. je určen pouze pro členy komise , členy 
obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu Bakov nad Jizerou, příp. pro 
přizvané odborníky. Informace z jednání nemohou být zveřejněny před konečným usnesením 
příslušného obecního orgánu. 



 





MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích 
v platném znění. 

bod jednání číslo: 20  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Žádost o koupi částí p.p.č.885/1 a 887/1 kú. Bakov nad Jizerou 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  
 
Důvodová zpráva:  
 

 [osobní údaj odstraněn]  žádají dopisem dne 26.2.2016 o koupi  částí pozemků parc.č.885/1 
a 887/1,celkem o výměře  cca 40 m2,k.ú.Bakov nad Jizerou.  
 [osobní údaj odstraněn] koupili nemovitost pozemek parc. č. st. 1150 se stavbou domu čp.954, 
a zahradou parc. č. 885/7 v roce 2009. Následně bylo zjištěno, že jejich pozemek parc. č. 885/7 je 
přeplocený do sousedních pozemků parc.č.885/1 a 887 /1v majetku města. Pozemek přeplotil a  plot 
vybudoval původní vlastník. V roce 2011 požádali  [osobní údaj odstraněn] o koupi této přeplocené 
části o výměře cca 93 m2. Záležitost byla tehdy předložena radě města, která doporučila jednat 
o pronájmu, a to s ohledem na zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví Města  (z důvodu 
zachování přístupu ke skále). 
V té době bylo totiž jednáno s vlastníky sousední nemovitosti o narovnání majetkoprávních vztahů. 
 [osobní údaj odstraněn] mají uzavřenou nájemní smlouvu na část pozemku parc.č.885/1 a 886/1, 
celkem o výměře cca 75 m2. Pozemek parc.č.885/11 pod dílnou si  [osobní údaj odstraněn]  od města 
koupili. 
 [osobní údaj odstraněn]  tedy souhlasili s pronájmem, a dne 9.1.2012 uzavřena nájemní smlouva na 
části p.p.č.885/1 a 887/1, o výměře cca 93m2, na dobu neurčitou, 372,- + infl.. Původní plot je nyní ve 
velmi špatném stavu. Žadatelé chtějí vybudovat nové oplocení, ale mají zájem o menší část pozemků 
města, než mají dosud pronajato. Tuto část by si ovšem chtěli koupit. Šlo by o cca  40 m2, tak jak je 
vyznačeno v přiloženém výkresu. 
Nové oplocení by pak vybudovali podle nového zaměření geometrickým plánem a kupní smlouvy. 
V případě neschválení odkupu této části, oplotí  [osobní údaj odstraněn] svůj pozemek parc. č. 885/7 
podle hranic v katastrální mapě.  
O další pronájem totiž nemají zájem a mají v úmyslu nájemní smlouvu vypovědět, pronajatý pozemek 
vyklidí a uvedou do původního stavu.  
Prodejem požadované části pozemku zůstane zachován přístup ke skále. Jedná se o menší výměru než 
požadovanou v roce 2011. Správa majetku doporučuje záměr vyvěsit. 
Rada města na své jednání dne 30.3.2016 projednala výše uvedené a uložila předložit věc 
zastupitelstvu města s tím, že doporučuje schválit vyvěšení záměru prodeje tak, jak je navrženo 
v usnesení.   
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.4.2016 usnesením č.Z48/3-2016 neschválilo vyvěšení 
předloženého záměru prodeje a uložilo OSMM dále jednat se žadateli o odkoupení celého zaploceného 
prostoru. Dne 2.5.2016 proběhlo osobní jednání s vedoucím technické čety a žadateli. Na místě bylo 
ujednáno, že si žadatelé koupí celý zaploceného prostor, v rozsahu, který mají nyní v nájmu, jedná se 

o cca 93 m2. 
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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
 

s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.885/1 a části pozemku parc.č.887/1, celkem o výměře 

cca 93 m2, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 
 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatelé a vyvěsit záměr 
 
 







MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích 
v platném znění. 

bod jednání číslo: 21  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 kú. 

Buda 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  
 
Důvodová zpráva:  
 

 [osobní údaj odstraněn] vlastník pozemku parc. č. 29/42 a parc. č. st. 71, žádá dopisem dne 24.2.2016 
o koupi sousední přilehlé části pozemku parc.č.29/7 o výměře cca 10 m2,  pro zajištění přístupu, vše 
v kú Buda. 
 [osobní údaj odstraněn]  vlastník sousedního pozemku parc. č. 29/11, žádá dopisem dne 9.3.2016 
o koupi přilehlé části pozemku parc.č.29/7 o výměře cca 40 m2 ,  pro zajištění přístupu, vše v kú Buda.  
Oba žadatelé současně žádají o zrušení věcného břemene práva jízdy a chůze ve prospěch jejich 
pozemků, které vázne na pozemku parc.č.29/7, LV 10001 k.ú.Buda. 
Dne 23.3.2009 byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene  mezi Městem Bakov nad Jizerou a  
[osobní údaj odstraněn] týkající se pozemku parc.č. PK 29/2 ve vlastnictví Města, jako povinného 
a pozemku parc. č. 29/11 ve vlastnictví  [osobní údaj odstraněn]  jako oprávněné. Smlouva byla 
uzavřena jako úplatná, 3.000,- Kč/rok s tím, že v případě prodeje části pozemku parc.č. 29/2 dle PK 
straně oprávněné  [osobní údaj odstraněn]  může být částka uhrazená straně povinné (Město) za zřízení 
věcného břemene odečtena z prodejní ceny pozemku parc.č. 29/2 dle PK v k.ú. Buda. 
Smlouva byla uzavřena před digitalizací katastru, kde parcely dle PK nebyly zobrazeny v katastrální 
mapě. Při digitalizaci byl z pozemku PK 29/2 vytvořen pozemek parc. č. 29/7 a parc. č. 29/17. 
Zároveň bylo při digitalizaci k pozemku parc. č. 29/7 zapsáno věcné břemeno podle výše uvedené 
smlouvy z 23.3.2009. 
 [osobní údaj odstraněn] prodala v roce 2015 pozemky parc.č.29/42 a st.71, oddělené z poz. parc. 
č. 29/11  [osobní údaj odstraněn] V době před digitalizací katastru a podle tehdy platných předpisů, se 
pro zajištění přístupu z veřejné komunikace na pozemky  [osobní údaj odstraněn]  jevilo uzavření 
smlouvy o věcném břemeni s opakovaným každoročním finančním plněním přes pozemek Města 
parc.č.PK 29/2 jako vhodné řešení kombinace pronájmu a věcného břemene chůze a jízdy. [osobní 
údaj odstraněn]  do této doby zaplatila 21 000,- Kč. 
V současné době však tato smlouva neodpovídá platnému Občanskému zákoníku kde je upřesněno, co 
může být obsahem nájmu a co obsahem věcného břemene, což bylo zjištěno při inventuře věcných 
břemen. 
Celá tato nešťastná situace kolem smlouvy na věcné břemeno by se vyřešila odprodejem podle žádosti  
[osobní údaj odstraněn] a  [osobní údaj odstraněn] .  
Přes pozemek města parc. č. 29/7 navíc vede hlavní připojovací elektrické vedení, které má ochranné 
pásmo 7m na každou stranu, a které omezuje využití tohoto pozemku. Sloup tohoto vedení na 
parc.č.29/7 by i po odprodeji přístupů zůstal volně přístupný na městském pozemku. 
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S oběma žadateli bylo osobně jednáno a  [osobní údaj odstraněn]  souhlasí s odkupem části p.p.č.29/7, 
o výměře cca 10 m2 a [osobní údaj odstraněn]  souhlasí s odkupem části p.p.č.29/7, o výměře cca 40 
m2, z důvodu zajištění přístupu na své pozemky. Oba si jsou vědomi toho, že využití odkupovaných 
pozemků omezuje existence elektrického vedení a jeho ochranné pásmo. Současně [osobní údaj 
odstraněn]  souhlasí se zrušením smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Správa majetku doporučila zrušit smlouvu o zřízení věcného břemene a prodej nezbytné části 
pozemku parc.č.29/7, pro zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatelů. 
Rada města na svém jednání dne 18.4.2016 projednala žádosti o prodej a zrušení věcného břemene 
týkající se části pozemku parc.č.29/7 k.ú.Buda a usnesením č.R126/8-2016 doporučuje zastupitelstvu 

města vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.29/7 o výměře cca 10 m2 a 40 m2 k.ú.Buda 
a uložila předložit věc zastupitelstvu města.   
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
 

s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.29/7, o výměře cca 50 m2 k.ú.Buda a 
 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatelé a vyvěsit záměr prodeje. 
 
 









MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích 
v platném znění. 

bod jednání číslo: 22  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad 

Jizerou 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  
 
Důvodová zpráva:  
 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne  2.3.2016 usnesením č. Z 24/2-2016 stáhlo z programu 
návrh Pravidel pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou a uložilo právníkovi 
města ve spolupráci se správou majetku města přepracovat Pravidla pro prodej nemovitostí ve 
vlastnictví Města Bakov nad Jizerou směrem k rozhodovací pravomoci ZaM a vypracovat návrh pro 
řešení drobných majetkových vyrovnáních. 
 
Správa majetku města při zjišťování podkladů pro vypracování výše uvedených pravidel zjistila, že 
není možné stanovit výši kupní ceny požadovaným způsobem tj. obecně. Každá obec má taková to 
pravidla „šitá na míru“. Je velmi složité zajistit požadované obecné ocenění pozemků, a to s ohledem 
na tu skutečnost, že každý pozemek má jinou hodnotu.  
 
Z tohoto důvodu je navrženo v pravidlech čl.5 odst.3) níže uvedené: 
V případě prodeje v rámci pozemkového vyrovnání je kupní cenou stanovena cena v rozmezí 100-
200 Kč/m2 , a to s ohledem na charakter pozemku. Vyšší je tak cena pozemku nacházející se v části 
obce Bakov nad Jizerou oproti ceně pozemků nacházející se v ostatních částech obce Malá Bělá, 
Chudoplesy, Buda, Horka, Podhradí, Zvířetice, a oproti ceně v nejmenších částech obce Brejlov, 
Studénka, Zájezdy, Velký Rečkov, Malý Rečkov, Studénka a Klokočka. Kupní cenu dále může snížit 
například to, že je předmětný pozemek zatížen věcným břemenem, je svažitý, podmáčený atd. Ve 
sporných případech může zastupitelstvo města rozhodnout o způsobu určení prodejní ceny pomocí 
znaleckého posudku s cenou v čase a místě obvyklou. 
 
Nejlepším způsobem jak stanovit výši obvyklé ceny pozemku, je použití tzv. porovnávací metody, 
která spočívá v porovnání ceny oceňované nemovitosti a cenou porovnatelných nemovitostí, které 
byly v nedávné době prodány. Zastupitelstvo města do této doby schvalovalo kupní cenu za prodej 
takových to pozemků ve výši 50,- Kč/m2. S ohledem na současnou situaci finančního trhu je taková to 
cena příliš nízká. Z tohoto důvodu se jako minimální cena navrhuje 100 Kč/m2, která vychází 
z průměrných cen stanovených v okolních městech. Tento návrh je srovnatelný s městem Mnichovo 
Hradiště, včetně jeho místních částí, taktéž i s městem Dobrovice.  Město Česká Lípa stanovilo cenu 
pro prodej takových to pozemků ve výši 200 Kč/m2, s tím, že je navíc omezena výměra pozemku do 
100 m2. Další města mají také rozděleny kupní ceny zvlášť pro pozemky v intravilánu města (a 
místních částí) a pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ost. komunikace 
a další. Znalecký posudek je zpracován pouze na základní cenu podle druhu pozemku. 
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Vzhledem k obtížnosti celého problému je navržena pouze cena v případě prodeje pozemkového 
vyrovnání s tím, že prodej pozemků v ostatních případech bude minimálně za obvyklou cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
Dle § 2 odst.1 zákona č.151/1997 b., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou pro 
účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě obdobného 
majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 
nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby (stav tísně prodávajícího či kupujícího, důsledky kalamit, 
osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota přikládaná majetku. 
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotou věci a určí se porovnáním. 
 
Pojem tržní hodnota nastává jako termín označující sjednanou cenu dosaženou na volném trhu. Tzn. 
tržní cena nastává až po realizaci převodní smlouvy, a pakliže má být odhadnuta předem je odhadnuta 
tržní hodnota majetku na trhu. Daný pojem je mezinárodně uznáván. Tržní cena je cena sjednaná, na 
kterou neměly vliv osobní ani jiní neobvyklé okolnosti, tzn. Cena dosažená a odhadnutá po 
dostatečném marketingu trhu. Zjednodušeně vyjádřeno, termín obecná tržní cena možno nahradit 
termínem obvyklá tržní cena. Zásadně pak právní řád stanovuje termín obvyklá cena (tuto nelze 
vypočíst a je nutno ji zjistit dle výše uvedeného ustanovení). 
Předložený návrh pravidel je upraven v souladu s připomínkami zastupitelů uvedených v zápise ZaM 
ze dne 2.3.2016. 
  
Rada města na svém jednání dne 18.4.2016 usnesením č.R119/8-2016 projednala  návrh Pravidel pro 
prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou a doporučuje zastupitelstvu města pravidla 
schválit  v navrženém znění. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
 

s c h v a l u j e 
Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
 
 



obec Bakov nad Jizerou cena pozemků   Kč/m2

snížená cena pozemků Kč/m2 , které 

jsou zatíženy věcným břemenem, 

svažité, podmáčené , v zátopové oblasti 

apod.
název části obce

Bakov nad Jizerou 200,- 100,-

Malá Bělá 120,- 60,-

Chudoplesy 120,- 60,-

Buda 120,- 60,-

Horka 120,- 60,-

Podhradí 120,- 60,-

Zvířetice 120,- 60,-

Brejlov 100,- 50,-

Studénka 100,- 50,-

Zájezdy 100,- 50,-

Velký Rečkov 100,- 50,-

Malý Rečkov 100,- 50,-

Studénka 100,- 50,-

Klokočka 100,- 50,-

ceny pozemků při pozemkovém vyrovnání dle čl.5 odst.3 pravidel pro prodej 

nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou

Příloha č.1 



 

 
PRAVIDLA PRO PRODEJ NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ 

MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato pravidla upravují: 

a) postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou a formy prodeje, 

b) rozsah a přípravu podkladů a jejich předkládání formou návrhů k projednání v orgánech 

města, způsoby výběru zájemců, 

c) způsoby stanovení cen při prodeji nemovitostí, 

d) vlastní realizaci prodeje. 

2) Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou se řídí platnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a těmito pravidly. 

3) Pro účely těchto pravidel se nemovitostmi rozumí pouze pozemky a stavby, které nejsou součástí 

pozemku.  

 

Článek 2 

Formy prodeje nemovitostí 
 

Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou lze realizovat přímým prodejem nebo 

výběrem zájemce na základě výběrového řízení. 

 

Článek 3 

Přímý prodej  

Přímým prodejem bez výběrového řízení lze postupovat v případech, kdy je okruh zájemců o dané 

nemovitosti omezen právním stavem, charakterem, polohou, či způsobem využití nemovitostí a jiný 

způsob prodeje by byl neefektivní zejména z těchto důvodů: 

• zájemce je spoluvlastníkem prodávaných nemovitostí, 

• zájemce je vlastníkem stavby na prodávaném pozemku města nebo je vlastníkem zastavěného 

pozemku pod prodávanou stavbou města, 



• zájemce je vlastníkem nemovitosti, která je funkčně spjata s prodávaným pozemkem města, 

• jde o prodej pozemků v rámci pozemkového vyrovnání, případně majetkoprávního 

vypořádání. Pozemkovým vyrovnáním ve smyslu těchto pravidel se rozumí prodej pozemku 

nebo jeho části sousedícího s pozemkem žadatele, pozemek úzce související s pozemkem 

žadatele, případně pozemek, na kterém žadatel dlouhodobě hospodaří a je zcela zřejmé, 

že o něj nemůže mít zájem jiný kupující. Rozloha takovéhoto pozemku musí činit nejvýše 

250 m2, 

• zájemci svědčí předkupní právo k prodávané nemovitosti, 

• zájemce je organizační složkou státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 4 

Výběr zájemce na základě výběrového řízení 

1) Záměr města prodat nemovitost bude oznámen současně s podmínkami výběrového řízení 

vyvěšením na úřední desce města a zveřejněním na internetových stránkách města po dobu 

minimálně 30 kalendářních dnů; záměr bude zveřejněn rovněž ve zpravodaji Bakovsko, 

v Boleslavském deníku, popř. i jiným způsobem,  

2) Podmínky výběrového řízení musí obsahovat zejména:  

a) označení nemovitosti, která má být předmětem prodeje,  

b) minimální prodejní cenu nemovitosti, 

c) výši peněžní jistoty, kterou je nutno složit na účet města a termín jejího uhrazení, další 

podmínky nakládání s jistotou včetně možnosti jejího propadnutí městu, 

d) datum a hodinu, do které je nutno odevzdat písemnou nabídku, včetně způsobu a místa 

jejího odevzdání a způsobu označení obálky, ve které je nabídka odevzdávána. 

3) Nabídku může podat kterákoli právnická nebo fyzická osoba. 

4) Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ 

u právnické osoby,  

b) kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy uvedené pod písm. a), 

c) označení nemovitosti, 

d) výši nabídnuté kupní ceny, 

e) v případě společné nabídky více osob určení budoucích spoluvlastnických podílů 

na nemovitosti, 

f) datum a podpis. 



5) Nedílnou součástí nabídky je doklad o složení jistoty. Zájemce musí v nabídce vyjádřit výslovný 

souhlas s propadnutím jistoty ve stanovených případech městu a zavázat se tuto skutečnost 

respektovat. 

6) Výše jistoty činí 5 % z minimální prodejní ceny nemovitosti, nerozhodne-li rada zastupitelstvo 

města jinak. Minimální prodejní cena nemovitosti se stanoví ve výši její hodnoty stanovené 

znaleckým posudkem, nerozhodne-li rada města jinak.. 

7) Nabídka musí být doručena městu Bakov nad Jizerou v uzavřené obálce označené dle podmínek 

výběrového řízení.  

8) Hodnocení doručených nabídek se provádí za účasti nejméně dvou členů zastupitelstva města 

a zástupce odboru správy majetku města. za účasti nejméně tří osob. Vyřazeny budou nabídky, 

které: 

a) byly doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení, 

b) neobsahují veškeré náležitosti dle těchto pravidel, 

c) obsahují nabídku ceny nižší, než je minimální prodejní cena stanovená v podmínkách 

výběrového řízení. 

9) Zájemci, jejichž nabídky byly z  výběrového řízení vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně 

vyrozuměni a bude jim vrácena jistota do 20 dnů ode dne vyřazení. 

10) Nabídky, které nebyly z  výběrového řízení vyřazeny, se seřadí podle výše nabídnuté částky 

a vyhotoví se nový písemný seznam všech zájemců, kteří nevyřazené nabídky podali. V případě 

stejné výše nabídnuté kupní ceny za nemovitost u více nevyřazených zájemců je pro určení jejich 

pořadí rozhodující datum a čas doručení obálky s přihláškou. Po vyhotovení seznamu 

nevyřazených zájemců tito mohou být bez zbytečného odkladu informováni o jejich pořadí 

a o termínu, ve kterém bude zastupitelstvo města schvalovat výsledky výběrového řízení. 

11) Seznam nevyřazených zájemců s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny bude 

předložen zastupitelstvu města, které na svém nejbližším zasedání rozhodne o prodeji nemovitosti 

zájemci uvedenému na prvním místě v  seznamu. s tím, že pokud by tento zájemce kupní smlouvu 

ve stanovené lhůtě neuzavřel, schvaluje prodej postupně dalším zájemcům dle pořadí. 

12) Odbor správy majetku města písemně vyzve do 20 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva 

města, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitosti, schváleného zájemce k uhrazení kupní 

ceny, kterou tento zájemce nabídl a současně k uzavření kupní smlouvy na nemovitost. Jistota, 

kterou složil, se započte jako dílčí úhrada kupní ceny za nemovitost. Ostatní zájemci budou do 20 

dnů od zasedání zastupitelstva města informováni o výsledku výběrového řízení a bude jim 

vrácena složená jistota. 

13) Neuzavře-li vyzvaný zájemce kupní smlouvu do 60 dnů od doručení písemné výzvy, propadá 

složená jistota městu.  



14) Podle odstavců 12) a 13) tohoto článku bude postupováno obdobně při výzvě případných 

následujících vyzvaných zájemců dle pořadí k uzavření kupní smlouvy. 

15)14) Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a tím 

neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem. 

 

 

 

Článek 5 

Způsoby ocenění nemovitostí 

1) Nemovitosti se oceňují znaleckým posudkem pro zjištění obvyklé ceny.. 

2) Ocenění znaleckým posudkem není nutné provést v odůvodněných případech, zejména kdy 

velikost převáděné nemovitosti je nepatrná, její cenu lze transparentně určit jinak 

a z ekonomických důvodů by provedení znaleckého posudku bylo nehospodárné.  

3) V případě prodeje v rámci pozemkového vyrovnání se kupní cena stanoví cena v rozmezí 100 - 

200 Kč/m2 , a to s ohledem na charakter pozemku. Vyšší je tak cena pozemku nacházející se 

v části obce Bakov nad Jizerou oproti ceně pozemků nacházející se v ostatních částech obce Malá 

Bělá, Chudoplesy, Buda, Horka, Podhradí, Zvířetice, a oproti ceně v nejmenších částech obce 

Brejlov, Studénka, Zájezdy, Velký Rečkov, Malý Rečkov a Studénka, Klokočka. Kupní cenu dále 

může snížit například to, že je předmětný pozemek zatížen věcným břemenem, je svažitý, 

podmáčený, v zátopové oblasti apod. Ve sporných případech může zastupitelstvo města 

rozhodnout o způsobu určení prodejní ceny pomocí znaleckého posudku s cenou v čase a místě 

obvyklou. 

2)4) Výše kupní v jednotlivém případě musí činit nejméně 1.000,-- Kč, nerozhodne-li 

zastupitelstvo města jinak. 

 

Článek 6 

Příprava převodu nemovitostí a nutné podklady 

1) Podklady pro prodej nemovitostí městem komplexně technicky zajišťuje odbor správy majetku 

města. 

2) Návrh na schválení záměru prodeje nemovitosti předkládá odbor správy majetku města radě města 

na základě: 

a) vlastních zjištění nebo podnětů orgánů města, 

b) žádosti fyzických či právnických osob. 

3) Nutnými podklady pro rozhodování orgánů města jsou: 



a) výpis z katastru nemovitostí, 

b) kopie katastrální mapy s vyznačením nemovitosti, 

c) geometrický plán při nutnosti dělení pozemků, 

d) dle okolností jiné podklady. 

 

Článek 67 

Projednání návrhů na prodej nemovitostí orgány města 

1) Návrhy na a žádosti o prodej nemovitostí předkládá odbor správy majetku města k rozhodnutí radě 

města s odůvodněným doporučením. 

2) Rada města rozhoduje o zveřejnění záměru v případech přímého prodeje. Rozhodování o všech 

úkonech při prodeji nemovitostí na základě výběrového řízení si vyhrazuje zastupitelstvo města: 

a) zveřejnění záměru prodeje, 

b) formě prodeje, 

c) způsobu ocenění nemovitosti. 

3)5) V případě, kdy rada města neschválí zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, bude věc 

předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města.  

4)6) O zveřejněných záměrech prodeje nemovitostí bude zastupitelstvo města informováno vždy 

na svém nejbližším zasedání. Vyhrazuje si právo změnit podmínky prodeje uvedené 

v odst. 2. písm. b) a c)  tohoto článku. 

5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji nemovitostí. V důvodové 

zprávě k návrhu na usnesení zastupitelstva města bude uveden přehled kroků, které předcházely 

tomuto návrhu.  

 

Článek 87 

Realizace prodeje nemovitosti 

1) Odbor správy majetku města nebude činit žádné úkony vedoucí k samotné realizaci prodeje 

nemovitosti před zveřejněním usnesení zastupitelstva města. 

2) Vyhotovení kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

zajišťuje město, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3) Kupující je povinen uhradit městu nad rámec kupní ceny náklady vynaložené na případné 

vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku. 

4) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

5) Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. 



6) Kupní cena je splatná nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, a to převodem na účet města, 

popř. po dohodě v hotovosti na pokladně městského úřadu. 

7) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po uhrazení kupní ceny. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne … usnesením č. … a účinnosti nabývají 

dnem schválení. 

2) Tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti pravidla pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví 

města Bakov nad Jizerou ze dne 10. 12. 2008. 

 

 

 

  

…………………….........  ………………………...... 

Radim Šimáně Václav Grűnwald 

starosta                                                                                                   místostarosta 

 

 



 
PRAVIDLA PRO PRODEJ NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ 

MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato pravidla upravují: 

a) postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou a formy prodeje, 

b) rozsah a přípravu podkladů a jejich předkládání formou návrhů k projednání v orgánech 

města, způsoby výběru zájemců, 

c) způsoby stanovení cen při prodeji nemovitostí, 

d) vlastní realizaci prodeje. 

2) Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou se řídí platnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a těmito pravidly. 

3) Pro účely těchto pravidel se nemovitostmi rozumí pouze pozemky a stavby, které nejsou součástí 

pozemku.  

 

Článek 2 

Formy prodeje nemovitostí 
 

Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou lze realizovat přímým prodejem nebo 

výběrem zájemce na základě výběrového řízení. 

 

Článek 3 

Přímý prodej  

Přímým prodejem bez výběrového řízení lze postupovat v případech, kdy je okruh zájemců o dané 

nemovitosti omezen právním stavem, charakterem, polohou, či způsobem využití nemovitostí a jiný 

způsob prodeje by byl neefektivní zejména z těchto důvodů: 

• zájemce je spoluvlastníkem prodávaných nemovitostí, 

• zájemce je vlastníkem stavby na prodávaném pozemku města nebo je vlastníkem zastavěného 

pozemku pod prodávanou stavbou města, 



• zájemce je vlastníkem nemovitosti, která je funkčně spjata s prodávaným pozemkem města, 

• jde o prodej pozemků v rámci pozemkového vyrovnání, případně majetkoprávního 

vypořádání. Pozemkovým vyrovnáním ve smyslu těchto pravidel se rozumí prodej pozemku 

nebo jeho části sousedícího s pozemkem žadatele, pozemek úzce související s pozemkem 

žadatele, případně pozemek, na kterém žadatel dlouhodobě hospodaří a je zcela zřejmé, 

že o něj nemůže mít zájem jiný kupující. Rozloha takovéhoto pozemku musí činit nejvýše 

250 m2, 

• zájemci svědčí předkupní právo k prodávané nemovitosti, 

• zájemce je organizační složkou státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 4 

Výběr zájemce na základě výběrového řízení 

1) Záměr města prodat nemovitost bude oznámen současně s podmínkami výběrového řízení 

vyvěšením na úřední desce města a zveřejněním na internetových stránkách města po dobu 

minimálně 30 kalendářních dnů; záměr bude zveřejněn rovněž ve zpravodaji Bakovsko, 

v Boleslavském deníku, popř. i jiným způsobem,  

2) Podmínky výběrového řízení musí obsahovat zejména:  

a) označení nemovitosti, která má být předmětem prodeje,  

b) minimální prodejní cenu nemovitosti, 

c) výši peněžní jistoty, kterou je nutno složit na účet města a termín jejího uhrazení, další 

podmínky nakládání s jistotou včetně možnosti jejího propadnutí městu, 

d) datum a hodinu, do které je nutno odevzdat písemnou nabídku, včetně způsobu a místa 

jejího odevzdání a způsobu označení obálky, ve které je nabídka odevzdávána. 

3) Nabídku může podat kterákoli právnická nebo fyzická osoba. 

4) Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ 

u právnické osoby,  

b) kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy uvedené pod písm. a), 

c) označení nemovitosti, 

d) výši nabídnuté kupní ceny, 

e) v případě společné nabídky více osob určení budoucích spoluvlastnických podílů 

na nemovitosti, 

f) datum a podpis. 



5) Nedílnou součástí nabídky je doklad o složení jistoty. Zájemce musí v nabídce vyjádřit výslovný 

souhlas s propadnutím jistoty ve stanovených případech městu a zavázat se tuto skutečnost 

respektovat. 

6) Výše jistoty činí 5 % z minimální prodejní ceny nemovitosti, nerozhodne-li zastupitelstvo města 

jinak. Minimální prodejní cena nemovitosti se stanoví ve výši její hodnoty stanovené znaleckým 

posudkem. 

7) Nabídka musí být doručena městu Bakov nad Jizerou v uzavřené obálce označené dle podmínek 

výběrového řízení.  

8) Hodnocení doručených nabídek se provádí za účasti nejméně dvou členů zastupitelstva města 

a zástupce odboru správy majetku města. Vyřazeny budou nabídky, které: 

a) byly doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách výběrového řízení, 

b) neobsahují veškeré náležitosti dle těchto pravidel, 

c) obsahují nabídku ceny nižší, než je minimální prodejní cena stanovená v podmínkách 

výběrového řízení. 

9) Zájemci, jejichž nabídky byly z  výběrového řízení vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně 

vyrozuměni a bude jim vrácena jistota do 20 dnů ode dne vyřazení. 

10) Nabídky, které nebyly z  výběrového řízení vyřazeny, se seřadí podle výše nabídnuté částky 

a vyhotoví se písemný seznam všech zájemců, kteří nevyřazené nabídky podali. V případě stejné 

výše nabídnuté kupní ceny za nemovitost u více nevyřazených zájemců je pro určení jejich pořadí 

rozhodující datum a čas doručení obálky s přihláškou. Po vyhotovení seznamu nevyřazených 

zájemců tito mohou být bez zbytečného odkladu informováni o jejich pořadí a o termínu, ve 

kterém bude zastupitelstvo města schvalovat výsledky výběrového řízení. 

11) Seznam nevyřazených zájemců s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny bude 

předložen zastupitelstvu města, které na svém nejbližším zasedání rozhodne o prodeji nemovitosti 

zájemci uvedenému na prvním místě v seznamu.  

12) Odbor správy majetku města písemně vyzve do 20 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva 

města, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitosti, schváleného zájemce k uhrazení kupní 

ceny, kterou tento zájemce nabídl a současně k uzavření kupní smlouvy na nemovitost. Jistota, 

kterou složil, se započte jako dílčí úhrada kupní ceny za nemovitost. Ostatní zájemci budou do 20 

dnů od zasedání zastupitelstva města informováni o výsledku výběrového řízení a bude jim 

vrácena složená jistota. 

13) Neuzavře-li vyzvaný zájemce kupní smlouvu do 60 dnů od doručení písemné výzvy, propadá 

složená jistota městu.  

14) Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a tím neuzavřít 

kupní smlouvu s žádným zájemcem. 



Článek 5 

Způsoby ocenění nemovitostí 

1) Nemovitosti se oceňují znaleckým posudkem pro zjištění obvyklé ceny. 

2) Ocenění znaleckým posudkem není nutné provést v odůvodněných případech, zejména kdy 

velikost převáděné nemovitosti je nepatrná, její cenu lze transparentně určit jinak 

a z ekonomických důvodů by provedení znaleckého posudku bylo nehospodárné.  

3) V případě prodeje v rámci pozemkového vyrovnání se kupní cena stanoví cena v rozmezí       

100 -200 Kč/m2 , a to s ohledem na charakter pozemku. Vyšší je tak cena pozemků v části obce 

Bakov nad Jizerou oproti ceně pozemků v ostatních částech obce Malá Bělá, Chudoplesy, Buda, 

Horka, Podhradí, Zvířetice, a oproti ceně v nejmenších částech obce Brejlov, Studénka, Zájezdy, 

Velký Rečkov, Malý Rečkov, Studénka a Klokočka. Kupní cenu dále může snížit například to, že 

je předmětný pozemek zatížen věcným břemenem, je svažitý, podmáčený, v zátopové oblasti 

apod. Ve sporných případech může zastupitelstvo města rozhodnout o způsobu určení prodejní 

ceny pomocí znaleckého posudku s cenou v čase a místě obvyklou. 

4) Výše kupní v jednotlivém případě musí činit nejméně 1.000,- Kč, nerozhodne-li zastupitelstvo 

města jinak. 

 

 

Článek 6 

Projednání návrhů na prodej nemovitostí orgány města 

1) Návrhy na prodej nemovitostí předkládá odbor správy majetku města radě města s odůvodněným 

doporučením. 

2) Rada města rozhoduje o zveřejnění záměru v případech přímého prodeje. Rozhodování o všech 

úkonech při prodeji nemovitostí na základě výběrového řízení si vyhrazuje zastupitelstvo města. 

3) V případě, kdy rada města neschválí zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, bude věc předložena 

k rozhodnutí zastupitelstvu města.  

4) O zveřejněných záměrech prodeje nemovitostí bude zastupitelstvo města informováno vždy 

na svém nejbližším zasedání.  

5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji nemovitostí. 

 

Článek 7 

Realizace prodeje nemovitosti 

1) Odbor správy majetku města nebude činit žádné úkony vedoucí k samotné realizaci prodeje 

nemovitosti před zveřejněním usnesení zastupitelstva města. 



2) Vyhotovení kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

zajišťuje město, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3) V případech přímého prodeje je kupující povinen uhradit městu nad rámec kupní ceny náklady 

vynaložené na případné vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku. 

4) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

5) Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. 

6) Kupní cena je splatná nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, a to převodem na účet města, 

popř. po dohodě v hotovosti na pokladně městského úřadu. 

7) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po uhrazení kupní ceny. 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne … usnesením č. … a účinnosti nabývají 

dnem       2016. 

2) Tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti pravidla pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví 

města Bakov nad Jizerou ze dne 10. 12. 2008. 

 

 

 

  

…………………….........  ………………………...... 

Radim Šimáně Václav Grűnwald 

starosta                                                                                                   místostarosta 
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Vytvořeno  8. 6. 2016 16:49:01 1

bod jednání číslo: 23  
 
Zpráva do 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.06.2016 
 
Název zprávy: Přehled pozemků k výkupu 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 
 
Materiál předkládá:  Radim Šimáně - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Jitka Šubrtová  
 
Důvodová zpráva:  
 

Dle požadavků rady města zpracovala správa majetku města seznam pozemků, které je nutné 

vykoupit z důvodu toho, že jsou součástí ulic nebo veřejných prostranství v k.ú.Bakov nad Jizerou.  

Pozemky, které jsou bezprostředně součástí ulic, jsou již téměř vykoupené.  V seznamu je u každého 

pozemku uveden stav jednání, případně důvody, proč není možné převod uskutečnit. V některých 

případech vlastník pozemku odmítá spolupracovat s Městem nebo dokonce s prodejem pozemku 

nesouhlasí. 

V dalších případech se jedná o pozemky, respektive jejich části, které navazují na ulici zastavěnou 

rodinnými domy, a kde je nutné nechat vyhotovit geometrický plán, například přístup do „Zálučí“, 

lokalita Rybní Důl. 

V případech, kde je vlastníkem stát, bude nutné počítat s delším schvalovacím procesem. 

V současné době probíhá vyhotovení geometrického plánu společností PROFIGEO s.r.o. týkající se 

pozemků v rámci akce „Průtah, II/276 Bakov nad Jizerou“ pro majetkoprávní vypořádání se 

Středočeským krajem - KSÚSK. V této souvislosti Město  také požádalo ČR - SŽDC o výkup pozemků 

zastavěné chodníkem - křižovatka Husova a Boleslavská ul., které jsou v jejich správě. 

Správa majetku města postupuje s výkupem pozemků podle priority dané lokality s ohledem na výši 

kupní ceny a náklady s převodem spojené. V některých případech se jedná se o komplikovanou 

záležitost, kdy je nezbytné postupovat velmi obezřetně, zvážit všechna řešení a prověřit skutečnosti, 

které s tímto úzce souvisí.  

Rada města na svém jednání dne 11.5.2016 usnesením č.R150/10-2016 bere na vědomí přehled 

pozemků, které jsou součástí veřejného prostranství a nejsou ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 

a uložila předložit věc zastupitelstvu k informaci a dále pokračování v řešení výkupu  

 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
přehled pozemků, které jsou součástí veřejného prostranství a nejsou ve vlastnictví Města Bakov nad 
Jizerou  
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