
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 

 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

    

 
 

Zápis [osobní údaj odstraněn] 

 3. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

13.04.2016 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 

Přítomní: Na začátku jednání 16 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 

přítomných zastupitelů.  

Dále přítomní: Mgr. Lenka Koucká, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena 

Bulířová, Lubomír Peroutka, Jitka Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka, Mgr. Petr Paclt,  

Hosté: nikdo 

Omluvení: Mgr. Štefan Klíma, Mgr. Jana Štěpánová, Vladimír Šlégl, Mgr. Zdeňka Dlasková 

Ověřovatelé: Mgr. Věra Stránská, Mgr. Michaela Vrabcová 

Zapsala: Helena Poliaková 

 

Schválený program: 

 
1) Zahájení 

2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 

3) Schválení programu 

4) Diskuze občanů 

5) Zprávy o činnosti - Městská knihovna, Muzeum Bakovska, Turistické informační centrum 

6) Žádost LTC Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové dotace 

7) Jmenování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. 

8) Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva 

9) Rozpočtové opatření č. 7 - nákup výpočetní techniky a SW pro potřeby Města Bakov n. J. 

10) Rozpočtové opatření č. 8-Projektová dokumentace čp 208 a 160 

11) Výstavba v lokalitě Na Výsluní - další postup 

12) Smlouva budoucí o zřízení služebnosti inž.sítě týkající se pozemků parc.č.382/5,382/6 a 382/7 

k.ú.Buda, rozpočtové opatření č. 9 

13) Žádost o přístup přes pozemky parc.č.865/2 a 1571, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 

14) Nabídka k odkoupení pozemku parc.č.792/38 k.ú.Bakov nad Jizerou 

15) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemků parc.č.518 a 519 k.ú.Malá Bělá 

16) Žádost o koupi pozemku parc.č.1026/5 k.ú.Bakov nad Jizerou 

17) Majetkoprávní vypořádání týkající s pozemků parc.č.st.226/1 a 1029/37 k.ú.Bakov nad Jizerou 

18) Žádost o směnu části p.p.č.91/8 za část p.p.č.91/7 kú Buda 

19) Žádost o koupi částí pozemků parc.č.885/1 a 887/1 kú Bakov nad Jizerou 

20) Informace 

21) Diskuze zastupitelů 

22) Diskuze občanů 

23) Závěr 

 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání bylo svoláno 

v souladu se zákonem o obcích a prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné, neboť v danou chvíli bylo 

jednání přítomno 16 zastupitelů,  což je nadpoloviční většina.   

 

2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byly navrženy Mgr. Věra Stránská a Mgr. Michaela Vrabcová. 

Zastupitelé neměli jiné návrhy.  
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Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 2 

Usnesení č. Z32/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
za ověřovatele zápisu Mgr. Věru Stránskou a Mgr. Michaelu Vrabcovou.  
  

3) Schválení programu 
Program jednání byl zastupitelům zaslán spolu s písemnými podklady k jednání. Dodatečně byly 

zaslány materiály: Rozpočtové opatření č. 8 - Projektová dokumentace čp 208 a 160, Jmenování 

zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. a Smlouva budoucí o zřízení 

služebnosti inž. sítě týkající se pozemků parc.č.382/5,382/6 a 382/7 k.ú. Buda-rozpočtové opatření č. 9. 

Současně bylo zastupitelům rozesláno doplnění k bodu č. 13 - vyjádření manželů [osobní údaj 

odstraněn]Zastupitelé neměli návrhy na  doplnění, nebo změnu programu. 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z33/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
program jednání rozšířený o materiály:  Rozpočtové opatření č. 8 - Projektová dokumentace čp 208 

a 160, Jmenování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. a Smlouva 

budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě týkající se pozemků parc.č.382/5,382/6 a 382/7 k.ú. Buda-

rozpočtové opatření č. 9.  
 

4) Diskuze občanů 
V rámci diskuze neměl zájem diskutovat žádný z občanů. 

  

5) Zprávy o činnosti - Městská knihovna, Muzeum Bakovska, Turistické informační 

centrum 
Vedoucí městské knihovny přeložila pro informaci zprávy o činnosti Městské knihovny Bakov nad 

Jizerou, Muzea Bakovska a Turistického Informačního centra Zvířetice za rok 2015. 

Zastupitelé neměli další dotazy, paní Čermáková vyjádřila uznání za činnost všech složek, starosta 

doplnil, že byla zahájena turistická sezona v TIC, pracovní skupina se schází a řeší TIC v součinnosti 

s knihovnou a muzeem. 

Usnesení č. Z34/3-2016 

Zastupitelstvo města 

b e r e   n a   v ě d o m í  
zprávy o činnosti za rok 2015 - Městská knihovna Bakov nad Jizerou, Muzeum Bakovska, Turistické 

informační centrum Zvířetice.  
 

 6) Žádost LTC Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové dotace 

Dne 23.3.2016 byla na Městský úřad doručena žádost LTC Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové 

dotace ve výši Kč 150.000,- na opravu oplocení. Jedná se o dotaci na část oplocení, která je 

v havarijním stavu (vybudováno svépomocí v roce 1961). Znění žádosti a situační plánek  jsou součástí 

tohoto materiálu. 

V rámci této akce provedl LTC Bakov nad Jizerou poptávkové řízení - poptány byly společnosti  

H-Intes, s.r.o., Gema MB s.r.o. a Boleslavská pojizerská spol s r.o. Nejnižší nabídku podala společnosti 

H-Intes, s.r.o. s cenou 450.160,54 Kč vč. DPH. Všechny cenové nabídky byly přiloženy k žádosti a na 

požádání je možno do nich nahlédnout. 

LTC Bakov nad Jizerou žádal o účelovou dotaci na opravu plotu již v rámci dotačního programu na rok 

2016. Na jednání finančního výboru a následně na jednání zastupitelstva města 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 možno finanční částku buď vyčlenit z FRR nebo 

rozpočtově zapojit finanční prostředky z prodeje dřeva (rozpočet 350 tis. Kč, skutečnost 697 tis. Kč). 

Starosta krátce zrekapituloval věc, Ing. Babák doplnil informace z jednání FV. Zastupitelé neměli 

dotazy. Starosta dal na zvážení, zda finanční prostředky vyčlenit z FRR, nebo zda převést do příslušné 
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kapitoly příjem z prodeje dříví. Vedoucí finančního odboru se přiklonil k druhé variantě, která je 

z hlediska účtování méně komplikovaná.  

Zvukový záznam: 0,07 - 0,10 hod. 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z35/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  

poskytnutí účelové dotace pro LTC Bakov nad Jizerou, z.s., IČ 42715407 se sídlem Tržní 408, 294 01 

Bakov nad Jizerou ve výši 150.000,-Kč na opravu oplocení tenisových kurtů, 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 6 na částku 150 tis. Kč zapojením finančních prostředků z prodeje dřeva: 

231.19 1032 2111 +150tis. Kč 

231.30 3419 5229 +150tis. Kč 

u k l á d á 

finančnímu odboru zajistit uzavření dotační smlouvy. 

 

7) Jmenování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. 
Město Bakov nad Jizerou je vlastníkem akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Zástupcem ve vedení této společnosti je starosta města Radim Šimáně. 

Valná hromada VaK Mladá Boleslav a.s. se bude konat 9. 6. 2016, z toho důvodu by mělo zastupitelstvo 

delegovat svého zástupce, který bude mít právo činit veškeré právní úkony k nímž je město oprávněno 

jako akcionář společnosti. Starosta města se nemůže valné hromady zúčastnit jako delegát, protože je 

předsedou dozorčí rady, proto bylo nutné delegáta města a jeho náhradníka schválit z řad zastupitelů. 

Starosta po rekapitulaci navrhl jmenovat delegáty ve stejném složení jako v minulém roce, tj. pana 

Vladimíra Šlégla a jeho zástupkyní Mgr. Jaroslavu Černou. Oba navržení o nominaci vědí a souhlasí 

s ní. 

Bez připomínek.  

Zvukový záznam: 0,10 - 012 hod.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z36/3-2016 

Zastupitelstvo města 

d e l e g u j e 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění pana Vladimíra Šlégla, zastupitele města Bakov nad Jizerou, nar. 22.5.1952, bytem 

Družstevní 1041, 294 01 Bakov nad Jizerou, jako zástupce města Bakov nad Jizerou na valnou hromadu 

společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 46356983, se sídlem Čechova 1151, 293 01 

Mladá Boleslav, která se bude konat dne 9. června 2016 v taneční škole Zita, nám. Míru 26, Mladá 

Boleslav.  

Zástupce města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna 

obec jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., zejména tedy účastnit se 

valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady 

a.s. a k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení záležitostí, týkajících se 

společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy 

k projednávanému programu. 

Jeho náhradníkem je stanovena Mgr. Jaroslava Černá, zastupitelka města Bakov nad Jizerou, nar. 

2.11.1943, bytem Žižkova 150, 294 01 Bakov nad Jizerou. 
  

 8) Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva 
Na návrh Ing. Babáka byl zařazen na program jednání bod týkající se úpravy jednacího řádu. Ing. Babák 

uvedl: Na minulém jednání ZM nebylo možné v usnesení odkázat se na podklady pro jednání ZM, 

protože se ztrácí kontinuita mezi podklady předkládaných bodů a zápisem z jednání, respektive 

usnesením, protože podklady pro jednání ZM nezůstávají dlouhodobě veřejnými. V této souvislosti 

navrhuji upravit jednací řád ZM tak, aby veškeré písemné podklady pro jednání ZM byly trvale 

veřejnými a to tak, že zůstanou trvale umístěné na webových stránkách města spolu s hlasovým 

záznamem. Tímto krokem se zvýší transparentnost a kontrola veřejnosti nad jednáním zastupitelů, 

protože občané budou moci kdykoli posoudit, na základě jakých podkladů zastupitelé rozhodovali. Za 
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tímto účelem navrhuji bod 14 jednacího řádu rozšířit o větu: "Písemné podklady pro jednání ZM 

společně s usnesením, zápisem z jednání ZM a hlasovým záznamem jsou nedílnou součástí 

dokumentace pořizované ze ZM a jako takové budou trvale umístěné na webových stránkách města." 

Toto rozhodnutí je z pohledu umisťovaných dat zanedbatelné vzhledem k velikosti v současné době 

uveřejňovaného hlasového záznamu a ušetří práci zaměstnancům města, kteří nebudou muset podklady, 

které na městský web před jednáním ZM umísťují dodatečně mazat.  

Starosta předal slovo Ing. Babákovi, který písemný materiál zrekapituloval. Dle Ing. Babáka by nemělo 

dojít k nárůstu agendy pracovníků MěÚ.  

Mgr. Koucká: v usnesení nebude možné odkázat ani v takovém případě na materiál, neboť usnesení 

musí být dostatečně určitá, nicméně se této úpravě z důvodu transparentnosti nebrání.  

Mgr. Šulc: nebude problém, že na webových stránkách bude dlouhodobě viset žádost občana? 

Mgr. Koucká: bude nutné důsledně odstraňovat osobní údaje 

P. Bulířová: zápisy na webu zveřejňované nejsou. 

Po krátké diskuzi bylo dohodnuto i zveřejňování zápisu z jednání.  

Starosta: Otázka je, zda zápisy bude nutné dál psát obšírně jako dosud. Z důvodu zveřejňování jak 

zápisu, tak i zvukového záznamu jednání to nebude nutné. Zastupitelé souhlasili.  

Mgr. Koucká: Usnesení by mělo znít tak, že ZM schvaluje dodatek č. 1, znění usnesení bude upraveno 

do standardního formátu s platností ode dne jednání.  

Zvukový záznam: 0,12 - 0,19 hod 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z37/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou ze dne 21.1.2015 s platností od 

13.4.2016. 
 

 

 9) Rozpočtové opatření č. 7 - nákup výpočetní techniky a SW pro potřeby Města Bakov n. 

J. 
Na základě výsledku výběrového řízení  M/014/2016, schváleného radou města dne 30.3.2016, byl 

předložen návrh na rozpočtové opatření č. 7 na vyčlenění částky Kč 142.500 z FRR na pokrytí nákupu 

výpočetní techniky a SW pro potřeby Města Bakov nad Jizerou. 

231.30 6171 5137 + 61,5 tis. Kč (správa) 

231.30 3314 5137 + 22,2 tis. Kč (MěK) 

231.30 5311 5173 + 33,4 tis. Kč (MěP) 

231.30 3639 5169 +  12,7 tis. Kč (software TČ) 

231.30 4351 5169 +  12,7 tis. Kč (software DPS) 

231 30 6330 4133 +  142,5 tis. Kč  

236 21 6330 5345 +  142,5 tis. Kč  

Pro letošní rok je v rozpočtu města zahrnut nákup počítačů pro potřeby městského úřadu (3 ks), městské 

knihovny (3 ks) a přestavbu 2 počítačů městské policie. Při instalaci serveru na konci loňského roku 

bylo zjištěno, že na některých počítačích nelze plně využít možností nového serveru, jelikož je na nich 

instalován Windows XP, který není bezpečný a není již podporován. Na většinu PC nelze nainstalovat 

nový operační systém (OS), protože již výkonově nestačí pro hladký běh Windows 7. 

Na všechny počítače je též nutné zakoupit novou licenci MS Office. Tato PC obsahují dočasnou licenci 

MS Office 2007, která byla instalována při přechodu na nový server s omezenou platností. 

V době, kdy byly výše uvedené skutečnosti zjištěny, byl již rozpočet města před finálním schválením, 

tudíž nebylo vhodné ho měnit a zastupitelstvo města bylo, při informacích o instalaci serveru, 

seznámeno s tím, že bude v letošním roce nutno přijmout rozpočtové opatření na nákup více počítačů, 

než bylo původně plánováno a to ve finanční výši podle výsledku výběrového řízení. 

Ve vypsaném výběrovém řízení byly požadovány GOV licence MC Office - zdůvodnění této volby je 

popsáno níže. 

S nástupem nového pracovníka na OPVV, správní oddělení (správce informačních a komunikačních 

technologií), bylo nutno pro něj vyřešit pořízení notebooku, a proto bylo dne 18. února 2016 vyhlášeno 

a 29. února 2016 vyhodnoceno výběrové řízení M/004/2016 na jeho nákup.  

 

Nákup licencí MS Office, Koncepce softwarových licencí od společnosti Microsoft 
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Město Bakov nad Jizerou používá ve svém programovém vybavení kancelářský balík Microsoft Office, 

jehož součástí jsou programy Excel, Word, PowerPoint, Outlook, které využívá většina uživatelů. 

V současnosti jsou pravidelně s novým PC nakupovány licence tohoto programového vybavení 

s názvem „Microsoft Office pro domácnosti a podnikatele“. Jedná se o běžnou licenci, která je vhodná 

pro konkrétního uživatele (osobu), která bude produkt využívat. Produkt však není vhodný do prostředí 

státní správy. 

Licence je vázána na registrační e-mail uživatele (konkrétní osoba). Lze ji přenést na jiné PC, ale ne na 

jiného uživatele.  Pokud zaměstnanec odejde, licenci nelze použít pro nového zaměstnance. 

Tato licence neposkytuje další možnost instalace např. na terminálové PC, které někteří uživatelé 

používají. 

Výhodou v současné době používané licence („Microsoft Office pro domácnosti a podnikatele“) je 

příznivá cena v momentu nákupu. Prodražuje se pak při potřebě další licence pro terminál nebo při 

odchodu zaměstnance. 

Microsoft poskytuje státní správě licence, které jsou nastaveny pro toto prostředí. Jedná se hlavně 

o možnosti přenosu licence nezávisle na uživateli a počítá s pracovním prostředím, které se nesoustředí 

výhradně na konkrétní PC = konkrétní uživatel. 

Přínosy tohoto řešení: 

· Licence je přenosná a lze ji libovolně instalovat např. na nové PC uživatele 

· Součástí licence je i licence pro použití na mobilním zařízení a licence pro terminálový provoz 

(v současnosti nikdo neřeší a nemáme tak zakoupené licence pro tento provoz). 

· I když se kupuje vždy poslední verzi programu, lze instalovat jeho nižší verzi např. Office 2013, 

čímž je umožněno uživatelům mít vždy stejné pracovní prostředí nezávisle na PC, u kterého 

zrovna pracují. Každý uživatel tak produkuje dokumenty v jednotné verzi celého úřadu. 

· Správa licencí je evidována na MS webu. Není třeba schraňovat krabičky s kódy a dělat složitou 

evidenci. Vlastníme balík licencí, který je sdílen na potřebná PC. Instalační médium má 

jednotný formát a tak jsou instalace jednotná přes všechna PC. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty tyto částky na nákup VT a SW: 

MěK - 55.000,- 

MěÚ - 50.000,- 

MěP - 16.000,- 

Vysoutěžená cena - 263.098,- 

Chybějící suma byla ve výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření rozdělena podle jednotlivých 

kapitol rozpočtu (MěÚ, MěP, MěK, TČ, DPS) 

Ing. Babák: Věděli jsme při schvalování rozpočtu, že bude potřeba nakoupit IT techniku? 

P. Bulířová: Při schvalování rozpočtu jsme již věděli, že bude potřeba dokoupit IT techniku, o čemž byli 

zastupitelé informováni, nicméně nebyla známa potřebná částka. 

Ing. Babák ohlásil možný střet zájmů a neúčastnil se hlasování.  

Zvukový záznam: 0,19 - 0,21 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z38/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 7 na pokrytí nákupu výpočetní techniky a SW pro potřeby Města Bakov n. J. 

a schvaluje vyčlenění částky Kč 142.500 z FRR 

231.30 6171 5137 + 61,5 tis. Kč (správa) 

231.30 3314 5137 + 22,2 tis. Kč (MěK) 

231.30 5311 5173 + 33,4 tis. Kč (MěP) 

231.30 3639 5169 +  12,7 tis. Kč (software TČ)  

231.30 4351 5169 +  12,7 tis. Kč (software DPS) 

231 30 6330 4133 +  142,5 tis. Kč  

236 21 6330 5345 +  142,5 tis. Kč  

 

10) Rozpočtové opatření č. 8 - Projektová dokumentace čp 208 a 160 
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Na základě schválení radou města bylo vypsáno VŘ na Projektové dokumentace na objekt čp 208 

(Stavební úpravy 1. NP) a na objekt čp 160 (dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 

změnu v užívání stavby). Dne 11. 04. 2016 proběhlo otevírání obálek. Z pěti poptaných společností byla 

doručena jedna nabídka s nabídkovou cenou cca 200.000,00 Kč. Dokumentace jsou potřeba na základě 

požadavků Stavebního zákona pro Stavební úpravy 1. NP objektu čp 208 a pro celkovou opravu objektu 

čp 160,  včetně změny v užívání stavby z objektu bydlení na kanceláře včetně sociálního zázemí. Dále 

je nutné získat výkaz výměr, aby bylo možné pro opravu vybrat zhotovitele. V případě objektu čp 208 je 

dokumentace nutná pro stavební řízení, neboť je zasahováno do nosných zdí. V případě objektu čp 160 

je dokumentace nutná z důvodu návrhu změny způsobu využití na kanceláře včetně sociálního zázemí a 

z důvodu výměny vnitřních instalací a výměny nosných stropních konstrukcí, které jsou 

v nevyhovujícím, resp. havarijním  stavu. Návrh rozpočtového opatření byl uveden v návrhu usnesení.   

Starosta: Rekapitulace písemného materiálu. 

P. Kavan: Vloni bylo na toto téma jednáno stavební komisí, už tehdy se shodla, že je zde potenciál pro 

rozvoj MěÚ, neboť stávající objekt je nedostačující. 

Starosta: Z PD bude vyplývat objem potřebných prací a finančních prostředků, následně bude řešeno 

rozpočtové opatření na vlastní opravy. 

Ing. Činka: Nabídková cena je nepřesná, měla by být konkrétní.  

Starosta: VŘ proběhlo a zatím není ukončeno, proto není částka uvedena konkrétně.  

Zvukový záznam: 0,21 - 0,26 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z39/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 8 na vyčlenění částky Kč 200.000 z FRR na Projektovou dokumentaci čp 208 

a čp 160.  

231.30 3639 6121  +200tis. Kč 

231.30 6330 4133  +200tis. Kč 

236.21 6330 5345  +200tis. Kč 
 

 11) Výstavba v lokalitě Na Výsluní - další postup 

Dne 30. března 2016 proběhlo pracovní setkání zastupitelstva, které se zabývalo potenciální výstavbou 

v lokalitě Na Výsluní. Výstupem z tohoto jednání je další postup, resp. deklarace řešící tuto lokalitu. 

Dokument byl po pracovním jednání zastupitelů připomínkován Ing. arch. Bočkem a  tvořil přílohu 

písemného materiálu. 

Starosta zrekapituloval. 

Přítomná občanka: Jaké jsou oproti minulé verzi provedené změny a kdy bude jednání s občany?  

Starosta: Byl rozeslán ještě druhý dopis vlastníkům, zvýšilo se výrazně procento občanů ochotných 

k participaci na financování.  

Dále byla promítnuta mapa s vyznačenými pozemky dle vyjádření vlastníků. 

osobní údaj odstraněn: Bylo žádáno o dotace?  

Starosta: V danou chvíli není žádná využitelná výzva, také není jednotný postoj města. 

Ing. Činka: Je nutné v deklaraci specifikovat název studie a typ projektové dokumentace.  

Dále byla vedena diskuze ohledně dalšího postupu, znění dokumentu, možnostech podílení se 

stavebníků na financování, a dalších ustanoveních předkládaného dokumentu.  

Po diskuzi bylo navrženo hlasovat o dokumentu tak, jak byl předložen s drobnou úpravou - upřesnění 

názvu studie.  

Ing. Babák: Pro upřesnění pro přítomné občany - deklarace stanoví rámec ze strany města, aby bylo 

zřejmé, jak bude dále postupováno. Dále upozornil na riziko realizace výstavby související s tvorbou 

nového územního plánu.  

P. Kavan: Nový ÚP by měl být schvalován v prosinci letošního roku, do této doby je nutné vědět, jaké 

procento vlastníků pozemků je ochotné financovat zasíťování pozemků.  

Dále probíhala diskuze, bylo odpovídáno na dotazy občanů. Z diskuze nevyplynuly žádné konkrétní 

závěry.  

Starosta: Navrhl uložit vedení města svolat do konce května setkání vlastníků nemovitostí Na Výsluní 

k prodiskutování možností řešení dalšího postupu.  

Zvukový záznam: 0,28 - 0,56 hod. 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 1 

Usnesení č. Z40/3-2016 

Zastupitelstvo města 
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s c h v a l u j e  
deklaraci zastupitelstva města Bakov nad Jizerou k výstavbě v lokalitě Na Výsluní ze dne 13.4.2016, 

u k l á d á 
vedení města svolat do 31.5.2016 setkání zastupitelstva s vlastníky nemovitostí v lokalitě Na Výsluní 

k projednání dalšího postupu ve věci možností výstavby v této lokalitě.  
 

 12) Smlouva budoucí o zřízení služebnosti inž.sítě týkající se pozemků parc.č.382/5,382/6 

a 382/7 k.ú.Buda, rozpočtové opatření č. 9 

Záměrem Města je nasvícení přechodu pro chodce v obci Buda, nasvícení přechodu je součástí projektu, 

který řeší bezpečnostní opatření v této místní části. Touto stavbou budou dotčeny pozemky 

parc.č.382/5,382/6 a 382/7 , které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, v krajské správě a údržbě 

silnic Středočeského kraje, přísp.org., součástí pozemků je silnice III/276. KSÚS SK souhlasí s výše 

uvedenou stavbou za podmínky uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Město Bakov nad Jizerou je strana oprávněná, v souladu s příslušnými předpisy je tato věc předložena 

zastupitelstvu města. Výše uvedenou smlouvu již schválila rada Středočeského kraje dne 4.4.2016. 

Úhrada za omezení výkonu vlastnického práva k předmětné nemovitosti ve výši  3.100,--Kč  bude 

zaplacena předem na základě zálohové faktury.  

Smlouva byla předložena právníkovi města se závěrem "bez připomínek". 

Starosta krátce zrekapituloval věc, doplnil, že původně měl být instalován zpomalovací semafor, který 

však PČR v současné době nepovoluje. Na projekt je poskytnutý dar od společnosti Škoda Auto a.s., 

podoba projektu byla několikrát projednána bezpečnostní komisí.  

P. Kavan doplnil popis projektu, jeho součástí bude osvětlení přechodu, optickopsychologická brzda 

a antiadhezní povrch před přechodem z obou stran a informativní radary.  

Starosta doplnil, že v době schvalování rozpočtu nebyla částka na profinancování projektu vyčleněna 

s tím, že později bude zastupitelstvu předloženo rozpočtové opatření. V tuto chvíli je rozpočtovaná 

částka 420 tis. Kč před soutěží. Vzhledem ke skutečnosti, že podmínkou poskytovatele dotace je 

dokončit realizaci projektu  do 30.6.2016, je zároveň předloženo ke schválení rozpočtové opatření na 

vyčlenění celé částky, rozpočtové opatření je včetně poskytnuté dotace, protože tato byla do rozpočtu 

přijata již v loňském roce.  

Zvukový záznam: 0,57 - 1,04 hod.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z41/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.16/633/MH/BA/BS týkající se 

pozemků parc.č.382/5,382/6 a 382/7, vše v k.ú.Buda mezi Městem Bakov nad Jizerou a Středočeským 

krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic SK, přísp. org. 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 9 na vyčlenění částky Kč 420 tis. Kč z FRR na profinancování projektu Bakov 

nad Jizerou - Buda, zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce:  

231.30 2212 6121 + 420 tis. Kč 

231.30 6330 4133 + 420 tis. Kč 

236.21 6330 5345 +  420 tis. Kč 

u k l á d á 

správě majetku města zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 

 

 

 

13) Žádost o přístup přes pozemky parc.č.865/2 a 1571, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 

Pan osobní údaj odstraněn žádá dopisem dne 3.2.2016 o možnost zajištění přístupu přes pozemky 

parc.č.865/2 a 1571, které jsou ve vlastnictví Města na pozemek parc.č.847/2, trvalý travní porost, 

o výměře 1831 m2, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou, který je v SJM manželů osobní údaj odstraněn, 

případně odkoupení nezbytné části výše uvedených pozemků 865/2 a 1571. 
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Manželé  osobní údaj odstraněn nabyli pozemek parc.č.847/2 v roce 2015 smlouvou kupní. Pan osobní 

údaj odstraněn si je vědom, že jejich pozemek není přístupný z veřejné komunikace. Navrhuje zřídit 

věcné břemeno chůze a jízdy, jak vyplývá z přiložené situace - varianta 1 (vstup z ul. 5 května), 

případně ještě varianta č.2  ( vstup od želez.přejezdu ). V současné době žadatel jedná s manžely osobní 

údaj odstraněn, o prodeji části parc.č.846/11,  který je v jejich SJM a sousedí s pozemkem Města i  

pozemkem v SJM osobní údaj odstraněn.  Pan osobní údaj odstraněn  má slovní příslib manželů osobní 

údaj odstraněn k případnému prodeji. Vzhledem k tomu, že pozemek parc.č.847/2 je v blízkosti 

železniční dráhy, oslovil pan osobní údaj odstraněn  také SŽDC, s.o. o vyjádření k případné stavbě 

rodinného domu na pozemku a za jakých podmínek. K dnešnímu dni nemá žádnou zprávu.     

Předmětné pozemky se nacházejí  v lokalitě bývalého sběrného dvora v ul. 5.května, kde byla v loňském 

roce provedena rekonstrukce místních komunikací, a to  v rámci projektu „rekonstrukce místních 

komunikací v Bakově nad Jizerou“. Pozemek parc.č.865/2, ost.plocha, manipulační plocha je celkem 

o výměře 2731 m2, pozemek parc.č.1571, ost.plocha, jiná plocha je celkem o výměře 311 m2. 

Rekonstrukcí byla zvýšena bezpečnost provozu, došlo k úpravě komunikace s vybudováním nových 

parkovacích míst.  

S ohledem na umístění pozemků v dané lokalitě se do budoucna nabízí možnost jejich využití v plném 

rozsahu. Pokud by bylo zřízeno věcné břemeno, byly by pozemky trvale tímto břemenem omezeny.  

Návrh varianty č.2 - v tomto místě je přístup přes zrekonstruovanou část komunikace, dotčenou dotací a 

v bezprostřední blízkosti železničního přejezdu. Návrh varianty č.1 a případný prodej je na zvážení  

s ohledem na shora uvedené důvody resp. omezení. 

V souladu s územním plánem se jedná o smíšenou zónu. Podle regulativ funkčního využití území je 

dominantní činnost: obslužná (servisní) zařízení nevýrobních služeb a zařízení, nerušící domácí výroba, 

parkoviště sloužící potřebám zóny. Další činnosti jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. 

V případě vůle pro prodej pozemku nebo jeho zatížení věcným břemenem, se v této chvíli jeví 

nejlepším řešením uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene nebo budoucí smlouvy kupní, 

a to s ohledem na současné jednání s manžely osobní údaj odstraněn. Vlastní smlouva by byla uzavřena 

až po vyřešení přístupu přes pozemek manželů osobní údaj odstraněn. Pokud se bude jednat o smlouvu 

budoucí kupní je nutné vyvěsit záměr prodeje, v případě věcného břemene se záměr nevyvěšuje.  

Rada města výše uvedené projednala dne 29.2.2016, bylo diskutováno o možnostech dalšího využití 

lokality, usnesením č. R 70/4-2016 rada města nedoporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcného 

břemene z důvodu nedořešené koncepce využití lokality a uložila předložit záležitost zastupitelstvu 

města.  

Po jednání rady města bylo žadateli od SŽDC písemně sděleno, že pokud dodrží jejich stanovené 

podmínky (vzdálenost od osy dráhy 40bm) je možné postavit na pozemku parc.č.847/2 rodinný dům.  

Vzhledem k tomu, že v žádosti je uvedeno i případné odkoupení nezbytné části pozemku pro zajištění 

přístupu, je nutné přijmout i rozhodnutí týkající se koupě, resp. prodeje.  

Starosta doplnil, že po zveřejnění podkladů k jednání zaslali manželé osobní údaj odstraněn svoje 

vyjádření.  

P. Kavan: S přihlédnutím ke stanovisku manželů osobní údaj odstraněn je zřejmé, že by zastupitelstvo 

nemělo záměr schválit. Následovalo hlasování.  

Zvukový záznam: 1:05 - 1:08 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z42/3-2016 

Zastupitelstvo města 

n e s c h v a l u j e  
vyvěšení záměru prodeje nezbytné části pozemků parc.č.865/2 a 1571, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou, 

u k l á d á 

správě majetku města informovat žadatele.  
 

 14) Nabídka k odkoupení pozemku parc.č.792/38 k.ú.Bakov nad Jizerou 

Paní osobní údaj odstraněn, emailem dne 22.2.2016 nabízí Městu Bakov nad Jizerou k odkoupení 

pozemek parc.č.792/38, ost.plocha, ost.komunikace, o výměře 262 m2 k.ú.Bakov nad Jizerou. Pozemek 

parc.č.792/38 se nachází v ul. Na Výsluní a je zastavěn chodníkem a místní komunikací. Místní 

komunikace byla zrekonstruována 2011.  

Původním vlastníkem pozemku byla ČR - ve správě Státního  statku Jeneč, státní podnik v likvidaci. 

Město vstoupilo v minulosti v jednání o převodu pozemku do vlastnictví města, nicméně podle 

tehdejších předpisů nebyl bezúplatný převod možný. 

Dohodou o vypořádání restituce nabyla nabízitelka koncem loňského roku nejenom pozemek v našem 

městě, ale také další pozemky, stejného druhu, a to po celé naší ČR. Některé z nich už prodala za 
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mnohem větší cenu než nabízí našemu Městu. Lze předpokládat, že další řešení budou v budoucnu čím 

dál složitější. 

Jedná o jeden z posledních případů výkupu takového to pozemku ve městě. Paní osobní údaj odstraněn 

byla informována o ceně obvyklé za výkup ve výši 20 Kč/m2, nicméně emailem dne 25.2.2016 nabízí 

kupní cenu za 30 tis. Kč celkem , tj. 114,50 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem ponese Město 

v plné výši ( 1 tis. Kč správní poplatek + 1,2 tis. Kč daň).   

Zastupitelstvo města rozhoduje o výši ceny individuálně, nicméně v některých případech byla cena za 

výkup pozemku sjednána vyšší, než je cena obvyklá. Například v případě vykoupení pozemku na Malé 

Bělé (z důvodu získání případné dotace kanalizace na Malé Bělé) v roce 2011 byla kupní cena ve výši 

200,- Kč/m2. V loňském roce byl proveden výkup pozemků u školy, kupní cena ve výši 80,- Kč/m2. 

Přehled uzavřených kupních smluv týkající se výkupu pozemků zastavěných místní komunikací nebo 

chodníkem je přiložen v příloze. 

Vzhledem k tomu, že se ceny za výkup mají růstovou tendenci a s ohledem na výkupní cenu ve výši 

200-300 Kč v sousedním Mnichově Hradišti, správa majetku města doporučila pozemek parc.č.792/38 

za navrženou cenu koupit. 

V případě nesouhlasu nabízitelka žádá o uzavření nájemní smlouvy za cenu 20 Kč/m2/rok,  tj. 5.240,-

Kč/rok. Možnost trvalého pronájmu je do budoucna nemožná, jedná se o veřejné prostranství. Pozemek 

není možné oplotit ani jakýmkoliv způsobem bránit jeho užívání k danému účelu proti veřejnému 

zájmu.   

Rada města na svém jednání dne 14.3.2016 projednala nabídku paní osobní údaj odstraněn ze dne 

22.2.2016 týkající se výkupu pozemku parc.č.792/38 k.ú.Bakov nad Jizerou a usnesením č.R90/6-2016 

uložila věc předložit zastupitelstvu města s tím, že doporučuje akceptovat nabídku a pozemek vykoupit. 

Starosta krátce zrekapituloval, tajemnice doplnila, že se jedná o nově zrekonstruovanou ulici Na 

Výsluní, o ceně bylo jednáno, cena se nejeví jako příliš vysoká v porovnání s cenami v okolních 

městech. Znalecký posudek vypracován nebyl.  

Zvukový záznam: 1:08 - 1:10 

 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 2 

Usnesení č. Z43/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy kupní týkající se pozemku parc.č.792/38 k.ú.Bakov nad Jizerou  mezi Městem Bakov 

nad Jizerou a vlastníkem pozemku parc.č.792/38 k.ú.Bakov nad Jizerou, za částku 30.000,-- Kč celkem, 

a za podmínek stanovených smlouvou 

u k l á d á 

správě majetku města zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 

  

15) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemků parc.č.518 a 519 k.ú.Malá Bělá 

Paní 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 paní 

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 paní 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 (Ing. Tuvora, Liberec), a na jméno osobní údaj 

odstraněn Malá Bělá a Sakař Bakov nad Jizerou. 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.   
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Paní 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 paní 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. 

 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 paní osobní údaj odstraněn, náklady spojené s převodem by nesla paní 

osobní údaj odstraněn.  

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

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. 

Starosta zrekapituloval věc, paní Šubrtová dle mapových podkladů vysvětlila systém vícesměny. Jedná 

se o jediné možné řešení.  

Zvukový záznam: 1:12 - 1:16 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z44/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  

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 Boleslavi 

u k l á d á 

správě majetku města informovat zúčastněné strany a vyvěsit záměr  

 
 

 16) Žádost o koupi pozemku parc.č.1026/5 k.ú.Bakov nad Jizerou 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 2.3.2016 usnesením č.Z23/2-2016 schválilo vyvěšení záměru 

prodeje pozemku parc.č.1026/5 , záměr vyvěšen dne 15.3.2016, sejmut dne 31.3.2016. Na výše uvedený 

záměr prodeje se přihlásil pan osobní údaj odstraněn, který dopisem dne 21.3.2016 nabízí cenu 

50 Kč/m2 . Žádný jiný zájemce se nepřihlásil.  

Pan Miloslaf osobní údaj odstraněn požádal dopisem dne 28.12.2015 o odprodej pozemku parc. 

č. 1026/5, druh pozemku ost.plocha, jiná plocha, o vým. 23 m2, který je ve vlastnictví Města Bakov nad 

Jizerou. Jedná se o travnatý povrch, v podstatě to je součást zahrady, kterou p. osobní údaj odstraněn 

udržuje. Záměrem žadatele je vybudování nového oplocení kolem svých pozemků, a při té příležitosti 

zarovnat hranice. 

Předmětný pozemek je zcela nepřístupný z veřejné komunikace. V minulosti byl tento pozemek označen 

jako parc.č.1026/3 díl „h“, a byl v osobním užívání manželů osobní údaj odstraněn. Pan osobní údaj 

odstraněn souhlasil, na žádost Města, se zrušením práva osobního užívání.  

Podle pravidel pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou náleží žádost 

pana osobní údaj odstraněn do čl.IV. prodeje při pozemkovém vyrovnání, kdy rozloha předmětného 

pozemku činí nejvýše do 250 m2.  Nabízená cena  50 Kč/ m2 je cena obvyklá za prodej takového to 

pozemku, stejně jako v již provedených případech.  

Zvukový záznam: 1:17 - 1:18 hod.  
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Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z45/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e   
uzavření smlouvy kupní týkající se pozemku parc.č.1026/5 k.ú.Bakov nad Jizerou mezi Městem Bakov 

nad Jizerou a osobní údaj odstraněn, za částku 50,- Kč/m2, za podmínek stanovených smlouvou 

u k l á d á 

správě majetku města zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 

  

17) Majetkoprávní vypořádání týkající s pozemků parc.č.st.226/1 a 1029/37 k.ú.Bakov 

nad Jizerou 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 2.3.2016 usnesením č.Z23/2-2016 schválilo vyvěšení záměru 

směny pozemku parc.č.st.226/1 a pozemku parc.č.1029/37, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou.  

Původní pozemek st. 226/1 byl větší, a byl rozprodán mezi tehdejší sousední vlastníky manžele osobní 

údaj odstraněn, a zbytek tím byl uzavřen a nepřístupný. Další plánované vlastnickoprávní vypořádání 

bohužel nebylo dokončeno. Pouze došlo k označení dílu „h“ parc.  číslem 1026/5. Proto zůstal pozemek 

parc.č.1026/5, ost.plocha, jiná plocha a sousední pozemek parc.č.st.226/1, zast.plocha, zbořeniště,  ve 

vlastnictví Města izolovaný a nepřístupný. Z tohoto důvodu je nezbytné řešit záležitost komplexně.  

Při zpracování podkladů bylo také zjištěno, že dosud není vykoupen pozemek parc.č.1029/37, na kterém 

je stavba komunikace a chodníku , ul. Ku Splávku. Tento pozemek je ve spoluvlastnictví pana osobní 

údaj odstraněn a pana osobní údaj odstraněn, každý ½ , spoluvlastníci restaurace Na Rychtě, vše 

uvedeno na listu vlastnictví č. 1519. Dřívější MěNV mělo zajistit výkup pozemku. Bohužel se tomu tak 

nestalo jako v jiných případech, které Město postupně řeší, a které se podařilo vyřešit dodatečným 

výkupem. V důsledku toho nedošlo ke změně druhu pozemku parc.č.1029/37, který je stále zahrada. 

Město s vlastníky restaurace ve věci majetkoprávního vypořádání vstoupilo již v předchozích letech, 

nicméně vlastníci nesouhlasili s navrhovanou cenou za výkup pozemků. Cena byla stanovena 

znaleckým posudkem, pro prodávající se jevila jako příliš nízká.  Z tohoto důvodu se nabízí jako 

nejlepší řešení tohoto problému směna pozemku parc.č.1029/37 (zastavěný komunikací a chodníkem) 

ve spoluvlastnictví pana  osobní údaj odstraněn LV č.1519 za nepřístupný pozemek parc.č.st.226/1, 

který je ve vlastnictví Města. V případě výkupu pozemků pod komunikací město zpravidla hradí 

veškeré náklady spojené s převodem. V tomto konkrétním případě se nejedná o směnu metry za metry, 

Město směňuje svých 129 m2 za 86 m2, nicméně tento způsob majetkoprávního vypořádání řeší 

současně převod pozemku zastavěného místní komunikací do vlastnictví Města a převod nepřístupného 

pozemku do vlastnictví majitelů rest. Rychty na LV 1519, kteří k němu přístup mají. Rozdíl ve 

výměrách ve prospěch vlastníků LV 1519 lze chápat jako snahu Města odškodnit majitelé za dlouholeté 

neoprávněné užívání pozemku.   

 Jde bohužel o jednu z věcí, která Městu zůstala jako nezbytné vyrovnání s minulostí, a na kterou nelze 

uplatnit běžné měřítko.  

osobní údaj odstraněn s navrženou směnou emailem dne 30.3.2016 souhlasí. Náklady spojené se 

směnou nemovitostí půjdou za městem v plné výši.    

Bez připomínek. 

Zvukový záznam: 1:18 - 1:19 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z46/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
uzavření směnné smlouvy týkající se pozemku parc.č.st.226/1 a pozemku parc.č.1029/37 mezi Městem 

Bakov nad Jizerou a spoluvlastníky pozemku parc.č.1029/37, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou, za podmínek 

stanovených smlouvou. 

u k l á d á 

správě majetku města zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 

 18) Žádost o směnu části p.p.č.91/8 za část p.p.č.91/7 kú Buda 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 2.3.2016 usnesením č. Z 22/2-16 schválilo vyvěšení záměru 

směny části  pozemku parc.č.91/7, o výměře cca 200 m2  za část pozemku parc.č.91/8, o stejné výměře 

cca 200 m2, vše k.ú.Buda. Druh obou pozemků  je stejný, a to orná půda. Záměr vyvěšen dne 15.3.2016, 

sejmut dne 31.3.2016. Paní osobní údaj odstraněn a paní osobní údaj odstraněn dopisem dne 30.3.2016 
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souhlasí se směnou pozemků. Náklady spojené s převodem, ponese žadatel v plné výši. Město nebude 

v žádném případě povinno na nově odděleném soukromém pozemku vybudovat zpevněnou vozovku, 

ani tuto vozovku udržovat.  

Na záměr reagovali také dopisem dne 31.3.2016 vlastníci sousedních pozemků paní osobní údaj 

odstraněn. Jejich připomínky jsou přiloženy v příloze.  

Tyto připomínky nebrání tomu, aby byla směna provedena. A to také s ohledem na tu skutečnost, že se 

směna přímo nedotýká jejich pozemků  ( ve vlastnictví manželů osobní údaj odstraněn). 

 Za stávající situace Město totiž neřeší vymezení stavebního pozemku a předmětná směna není 

podmíněna žádným územním rozhodnutím.  

osobní údaj odstraněn, Bakov nad Jizerou společně žádaly dopisem dne 16.3.2015 o  směnu části 

pozemku p.č.91/8,  za část pozemku 91/7, o stejné výměře, vše kú Buda, z důvodu zajištění přístupu na 

pozemek 91/8 z veřejné komunikace. Žadatelky mají ve svém spoluvlastnictví, každá podílem ½,  

pozemek parc.č.91/8, orná půda, celkem o výměře 3799 m2. Sousední pozemek parc.č.91/7, druh 

pozemku orná půda, o výměře 1363 m2, kú Buda je ve vlastnictví Města. V současné době není nájem 

pozemku 91/7 smluvně zajištěn, Město jej musí udržovat na své náklady. V roce 2010 vlastníci 

pozemku žádali o koupi, případně směnu svého pozemku 880/10 kú Bakov nad Jizerou, který je 

zastavěn místní komunikací za část pozemku 91/7 kú Buda. Město souhlasilo se směnou za podmínky 

finančního vyrovnání, s tím žadatelé nesouhlasili. ZaM v roce 2011 směnu pozemků neschválilo, 

pozemek 880/10 nesplňuje parametry dané pro veřejné prostranství. V roce 2013 žadatelé žádali 

o pronájem celého pozemku 91/7 a to do té doby, než bude schválena změna ÚP, nicméně v průběhu 

projednávání v orgánech Města, žadatelé od svého záměru odstoupili. Změnou územního plánu č. 4, 

která nabyla účinnosti dne 3.7.2015 byla rozšířena zastavitelná plocha v místní části Buda. Předmětné 

pozemky jsou dotčeny změnou č. 4 ÚP. Plocha je určena pro bydlení venkovského typu označená jako 

„BV2“. Zastavitelná plocha pro budoucí výstavbu vyžaduje i dopravní připojení.  

Podle platných regulativ je nejmenší možná výměra pro stavbu rodinného domu min. 800 m2. 

V souladu s právními předpisy je nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní 

komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, 8 m. Územním plánem se vymezují plochy, 

nicméně ÚP neurčuje vyloženě plochy pro komunikace. V současné době parcela 91/8 nemá zajištěn 

přístup z veřejné komunikace. Z tohoto důvodu spoluvlastníci p.p.č.91/8 navrhují směnu nezbytné části 

p.p.č.91/7 za p.p.č.91/8. Jedná se o cca 200 m2 (tj. šířka 5 m, délka 40m). I po oddělení 5m pruhu 

zůstane šířka pozemku k silnici dostatečná pro výstavbu RD. Nejlepším řešením tohoto problému se jeví 

směna pozemků, kdy není nutné řešit finanční vyrovnání čili „metry za metry“. 

V souvislosti se zajištěním přístupu k pozemkům dotčených změnou ÚP č. 4 byli osloveni 

spoluvlastníci sousedních pozemků parc.č.91/4 a 91/5. K dohodě všech zúčastněných bohužel nedošlo.  

Z tohoto důvodu byla žádost paní osobní údaj odstraněn předložena individuálně.   

Pokud bude žádosti vyhověno, žadatelé získají přístup na svůj pozemek v souladu s platnými předpisy, 

Městu zůstane stejně velký pozemek. Záležitost byla projednána s odborem stavebním a ŽP.     

Starosta zrekapituloval věc. Doplnil, že na základě vyvěšeného záměru byla zaslána připomínka 

manželů osobní údaj odstraněn. Obě součástí písemného podkladu k jednání.    

Na jednání se vyjádřila osobní údaj odstraněn. Dle jejího názoru je zřízení cesty v rozporu s územním 

plánem a  vyhláškou o obecných požadavcích na uspořádání území, změnou ÚP č. 4 a samotnými 

požadavky stavebního úřadu. Požaduje vysvětlení, jakým způsobem do budoucna bude docíleno 

stanoveného parametru 8 m na cestu.  

P. Peroutka: Pokud se jedná o majetkovou záležitost, kde směňuje město pozemky se soukromou 

osobou, byť za účelem pozdějšího vytvoření cesty, je to záležitostí pouze města. Pokud by zde 

v budoucnu chtěl vlastník zahájit stavbu RD, pak je nutné dodržet stanovené parametry pro cestu dle 

vyhlášky.  Dále p. Peroutka podrobněji vysvětlil podstatu a podmínky výstavby cesty k parcele pro 

stavbu rodinného domu.  

Zastupiteli a přítomnými občany byla vedena diskuze o zákonných podmínkách pro stavbu cesty, 

o možnosti zřízení cesty, o přístupových podmínkách k nemovitosti č.p. 47 za tímto pozemkem 

a dalších skutečnostech a řešeních týkajících se dané lokality. V diskuzi bylo také navrženo řešit lokalitu 

jako celek. Ing. Babák navrhl hlasovat o usnesení, kterým bude podmíněna realizace směny 

vypracováním studie pro řešené území.  

Závěrem diskuze navrhl starosta hlasovat nejprve o návrhu usnesení tak, jak byl předložen: 9-0-8 

Po hlasování bylo diskutováno o tom, zda bude moci město nakládat se svými pozemky v případě, že 

bude směna pozemků podmíněna komplexním řešením lokality.  

Ing. Babáka navrhl usnesení , které by deklarovalo, že  město je připraveno směnu provést za podmínky, 

že vlastníci pozemků do určitého data předloží studii řešeného území.  

Po další diskuzi Ing. Babák stáhl svůj návrh. 
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Na základě diskuze o tom, zda je, či není dohoda mezi vlastníky týkající se směny části pozemku o šíři 

3m a vytvoření cesty bylo navrženo bod stáhnout z programu jednání s tím, že záležitost bude 

předložena na příští jednání včetně doložení dohody vlastníků pozemků v této lokalitě. 

Zvukový záznam: 1:19 - 2:08 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 1  Zdrželo se: 1 

Usnesení č. Z47/3-2016 

Zastupitelstvo města 

s t a h u j e   z   p r o g r a m u  

uzavření směnné smlouvy týkající se části pozemku parc.č.91/7, o výměře cca 200 m2  a části pozemku 

parc.č.91/8, o stejné výměře cca 200 m2, vše v k.ú.Buda mezi Městem Bakov nad Jizerou 

a spoluvlastníky pozemku parc.č.91/8, k.ú.Buda,  

u k l á d á 

správě majetku města s doplňujícími informacemi předložit opětovně zastupitelstvu města.  

  

19) Žádost o koupi částí pozemků parc.č.885/1 a 887/1 kú Bakov nad Jizerou 
Manželé osobní údaj odstraněn, Bakov nad Jizerou, 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.    

Manželé 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).  jednáno s vlastníky sousední nemovitosti o narovnání majetkoprávních vztahů. 

Manželé 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.   

Manželé 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 manželé 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 majektu 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.   

Starosta předal slovo p. Šubrtové, která zrekapitulovala věc.  

Bylo diskutováno o rozsahu části pozemku k prodeji tak, aby nebylo ztíženo udržování zbylé části 

pozemku městem a jak bude zachován přístup ke skále. Dále bylo diskutováno o tom, zda přístup, který 

bude zachován, bude dostatečný k tomu, aby bylo možné zbylou část pozemku udržovat, zda se tam 

dostane TČ za účelem sekání, zda je to v souladu se zájmem města.  

Místostarosta: Ať bude zbylá část pozemku menší, nebo větší, vždy bude problém s údržbou, pro TČ by 

bylo lepší, aby část pozemku zůstala co největší, případně aby zájemci koupili celou část pozemku. 

S návrhem tak, jak byl předložen, TČ nesouhlasí.  

Na základě informací, které na jednání zazněly a po diskuzi se zastupitelé dohodli, že žádaná část 

pozemku nebude prodána. Tajemnice navrhla hlasovat o tom, že zastupitelé neschválí vyvěšení záměru 

prodeje části pozemku a paní Šubrtová bude se zájemci dále jednat o tom, zda by neměli zájem odkoupit 

celý zaplocený prostor.  

Zvukový záznam: 2:09 - 2:22 

 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 

Usnesení č. Z48/3-2016 

Zastupitelstvo města 
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n e s c h v a l u j e  

vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.885/1, o výměře cca 17 m2  a části pozemku 

parc.č.887/1, o výměře cca 23 m2 , vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 

u k l á d á 

správě majetku města dále jednat se žadateli.  

  

20) Informace 
Starosta předložil před jednáním v písemné podobě nejdůležitější informace, které na jednání 

zrekapituloval. Informace se týkaly kanalizace na Malé Bělé, dalších kroků učiněných v přípravě 

projektových dokumentací na místní komunikace za tratí II na Malé Bělé a chodníků na Bítouchov a na 

Rečkov. Další informace se týkala dalších kroků ve věci dobývacího prostoru, dle informací starosty 

oznamovatel nepředložil požadované dokumenty a  lhůta přerušení  řízení byla prodloužena do konce 

června.  

Další informace se týkaly konkurzu na ředitelku ZŠ, investičních akcí ve městě - ul. Tyršova, Tržní, 

plochy u technické čety, chodníku na Malé Bělé podél silnice II/276, VO Podhradí, přístřešku na kola 

v areálu ZŠ, bezpečnostních opatření v Chudoplesích, výsledku dotace na podzemní kontejnery, 

termínech setkání vedení města s osadními výbory, kladení věnců na městském hřbitově 5.5.2016 od 

16:00 hodin, plánovaného koncertu Beatles Revival, zahájení turistické sezony v TIC Zvířetice, průběhu 

ankety Sportovec roku, přípravě studie na sportovní halu a dalším postupu jednání ohledně kaple sv. 

Stapina.   

Místostarosta informoval o nákupu stroje na zametání a postřik solankou a herbicidy. 

Tajemnice informovala o dvou nových pracovnících do TČ od 1.4.2016 a vyspání výběrového řízení na 

strážníka MěP, je vybrán uchazeč, s nímž je jednáno. 

Prezentace obsahující informace starosty je zveřejněna spolu se zápisem z jednání na webových 

stránkách města. 

Zvukový záznam: 2:22 - 2:34 

Usnesení č. Z49/3-2016 

Zastupitelstvo města 

b e r e   n a   v ě d o m í  
informace o:  

- přípravě dotace na kanalizaci  na Malé Bělé 

- dalších krocích učiněných v přípravě projektových dokumentací na místní komunikace za tratí II na 

Malé Bělé a chodníků na Bítouchov a na Rečkov 

- záležitosti  dobývacího prostoru 

- průběhu konkurzu na ředitelku ZŠ 

- investičních akcích ve městě - ul. Tyršova, Tržní, plocha u technické čety, chodník na Malé Bělé podél  

silnice II/276, VO Podhradí, přístřešek na kola v areálu ZŠ, bezpečnostních opatření v Chudoplesích 

- výsledku dotace na podzemní kontejnery 

- termínech setkání vedení města s osadními výbory 

- plánovaného koncertu Beatles Revival 23.4.2016 

- zahájení turistické sezony v TIC Zvířetice 

- kladení věnců na městském hřbitově 5.5.2016 od 16:00 hodin 

- průběhu ankety Sportovec roku 2015 

- přípravě studie na sportovní halu 

- dalším postupu jednání ohledně kaple sv. Stapina  

- dvou nových pracovnících do TČ od 1.4.2016 

- jednání s uchazečem na strážníka MěP 

 

21) Diskuze zastupitelů 

Ing. Činka poděkovat HZS, TČ a MěP za pomoc při zajištění Bakovského půlmaratonu. Paní Stránská 

poděkovala paní Čermákové za výbornou organizaci slavnostního večera Sportovce roku. Paní Vlastová 

informovala o zápisu do MŠ, který proběhne následující den po jednání zastupitelstva. Do školy odchází 

63 dětí, dvě děti se stěhují, předpokládá se, že budou umístěny všechny děti, které do konce 

kalendářního roku dovrší tří let. 

Paní Čermáková se dotázala, zda již funguje siréna na Sokolovně, místostarosta odpověděl, že je 

v opravě, kterou zajišťuje HZS.  

P. Rajtr se domnívá, že by předkládání dodatečných materiálů na ZM nemělo být pravidlem, starosta 

odpověděl, že je reagováno operativně, záležitosti jsou předkládány tak, jak na město přicházejí.  
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Zvukový záznam: 2:34 - 2:38 

 

22) Diskuze občanů 
Občané neměli zájem diskutovat. 

  

 

23) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 20:45 hodin a poděkoval přítomným za účast, Další jednání je plánováno na 

15.6.2016 v 18:00 hodin.  

Celý zvukový záznam je zveřejněn na webových stránkách města 

www.bakovnj.cz/samosprava/zastupitelstvo mesta/podklady a zaznamy z jednani. 

 

 

 

 

Radim Šimáně       Mgr. Michaela Vrabcová 

starosta města        ověřovatelka zápisu 

 

 

Mgr. Věra Stránská 

        ověřovatelka zápisu 


