
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU  
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Zápis 
 4. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

15.06.2016 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 15 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu přítomných 
zastupitelů.  
Dále přítomní: Mgr. Lenka Koucká, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, Lubomír Peroutka, Jitka 
Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka, Mgr. Petr Paclt, Mgr. Zdeňka Dlasková 
Hosté: Ing. Bc. Petra Kremlová 
Omluvení: Ing. Jan Babák, Monika Čapková, Ing. Miroslav Činka, Mgr. Štefan Klíma, Štěpánka 
Oliveriusová, Mgr. Michaela Vrabcová 
Ověřovatelé: Petr Rajtr, Jan Kavan 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Zápis z jednání kontrolního výboru z 24.2.2016 
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) Rozpočtové opatření č.16 - dofinancování nákupu kontejnerového vozidla 
18) Dodatek ZL č.3 MŠ - zateplení 
19) Směna části p.p.č.491 kú. Zvířetice a části p.p.č.478/2 kú. Malá Bělá 
20) Žádosti o koupi p.p.č.100/1 kú. Malá Bělá 
21) Žádost o koupi částí p.p.č.885/1 a 887/1 kú. Bakov nad Jizerou 
22) Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 kú. Buda 
23) Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
24) Přehled pozemků k výkupu 
25) Informace 
26) Diskuze občanů 
27) Diskuze zastupitelů 
28) Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:10 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 15 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna nadpoloviční 
většina. Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jeho jednání 
vyhlášeno způsobem v místě obvyklým.  
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2) Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navržení pan Petr Rajtr a pan Jan Kavan. Zastupitelé neměli další 
návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z50/4-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení pana Jana Kavana a pana Petra Rajtra. 
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnou pozvánkou k jednání. Dodatečně byl předložen 
materiál "Rozpočtové opatření č. 16 - dofinancování nákupu kontejnerového vozidla", který starosta 
navrhl zařadit do programu za bod č. 16. Zastupitelé neměli další návrhy na změnu programu. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z51/4-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl předložen rozšířený o bod "Rozpočtové opatření č. 16 - dofinancování 
nákupu kontejnerového vozidla". 
4) Diskuze občanů 
V rámci diskuze neměl žádný z přítomných občanů zájem diskutovat. Starosta poděkoval za dosavadní 
práci stávající ředitelce školy Mgr. Zdeňce Dlaskové, která k 30.6.2016 končí. Ředitelka ZŠ poděkovala 
za spolupráci. Současně starosta představil zastupitelům novou ředitelku ZŠ Bc. Ing. Petru Kremlovou.  
  
5) Zápis z jednání kontrolního výboru z 24.2.2016 
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 Bakov nad Jizerou, Chudoplesy - oprava chodníku podél silnice 
II/610, o změnách zakázky, které vyplynuly v průběhu její realizace a uzavření dodatku smlouvy o dílo.  
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. 
Starosta v krátkosti zrekapituloval skutečnosti z projednávání této věci na jednání zastupitelstva a předal 
slovo p. Kavanovi. 
P. Kavan: velmi pečlivě zhodnotil a konzultoval věc s odbornými firmami a právníkem a došel k závěru, 
že v rámci zakázky došlo k několika chybám na straně výběrové komise, vedení města, úředníků 
i tehdejší  paní starostky.  Z celé situace by si všichni měli vzít poučení a do budoucna se podobných chyb 
vyvarovat a věc se ctí uzavřít.  
Starosta: k měření plochy chodníku si město vyžádalo posudky odborných firem ohledně toho, jak měření 
probíhá, veškeré informace na jednání zazněly. Dále předal slovo Mgr. Štěpánové jako předsedkyni KV. 
Mgr. Štěpánová: zastupitelé obdrželi zprávu, která vycházela z listinných podkladů, které byly mimo  
jakoukoli pochybnost KV projednány a závěry KV byly předloženy a projednány ZM. Ke skutečnostem, 
které uvedl p. Kavan se nemůže vyjádřit, protože neví, o co jde. Pokud zaznělo nějaké obvinění, je nutné 
jej objasnit. Zabýval se p. Kavan předloženou zprávou a zjištěním KV? Byly k dispozici nějaké odborné 
posudky, právní rozbory, příp. vyjádření, která nebyla dosud k dispozici? 
P. Kavan: konkrétně po jednotlivých bodech: bod 1: diskuze nad výměrou fakturované částky za 
zámkovou dlažby  je irelevantní, neboť předmětem VŘ je celková cena díla daná předmětem smlouvy 
o dílo, kde je uvedeno, že rozsahem prací je chodník od objektu č.p.47 k č.p. 5, viz nabídka zhotovitele. 
Tato nabídka koresponduje se zadáním VŘ zpracovaným MěÚ a schváleným radou města, podmínky 
zadání byly splněny, tato cena koresponduje s finální cenou nenavýšenou o dodatek. Orientační výměry 
byly zadány VŘ   a jejich kontrola ze strany zhotovitele a tím vynucené ovlivnění celkové fakturované 
částky nebylo v žádném dokumentu zmíněno ani vyžadováno, proto není potřeba, aby se zhotovitel 
zabýval výměrou v m2.  
Zadáním nebylo dáno, že by zhotovitel měl provést skutečné zaměření a vyúčtovat skutečné metry.  
Mgr. Štěpánová: nikdo nezpochybňoval, že by se vysoutěžila částka na m2, které vyplývaly z VŘ a byly 
podloženy smlouvou. Na základě pochybnosti o skutečné výměře došlo k přeměření, a zjistilo se, že je 
tam méně metrů, než bylo fakturováno. KV toto pouze konstatoval.  
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P. Kavan: toto nebylo předmětem smlouvy, potom je to chyba na straně zadavatele, nikoli zhotovitele. 
KV by mohl dojít ke zjištění, že je tam o 100m víc, pak by zhotovitel musel dílo udělat za stejnou částku. 
Mgr. Štěpánová: KV konstatoval skutečnosti a doporučil další postup.  
P. Kavan: z hlediska právního je toto zcela nerelevantní, neboť zadavatel nepožadoval cenu za m2, ale za 
dílo jako celek. 
Mgr. Štěpánová: pak bychom se neměli zabývat dodatkem.  
P. Kavan: pokud nad rámec zadání vznikly dodatečné požadavky, pak je dodatek v pořádku. 
Mgr. Štěpánová: pokud se jedná o zámkovou dlažbu pak, ano, ale ne pokud se týká řezání asfaltu. 
P. Kavan: diskuze na téma počtu metrů není to podstatné,  rozporoval iniciování jednání se zhotovitelem. 
Bod 2 není rozporován, souhlasí s KV, došlo k procesnímu pochybení s tím, že nedošlo k majetkové 
újmě. V bodu 3 - stěžovatel měl být ihned vyřazen z VŘ. 
P. Rajtr: uvedení konkrétních objemů materiálu nebylo v zadání, toto zhotovitelská firma uvedla navíc.  
Nejlepší by bylo, kdyby bylo předáno KV stanovisko p. Kavana, aby se jím mohl KV dál zabývat.  
P. Kavan:  zadání VŘ v bodu 3 je jasné, s ohledem na zjištěné skutečnosti a navýšení původně 
nepřekročitelné ceny z důvodu víceprací deklarovaných dodatkem č. 1, ohledně navýšení původní ceny 
o 96 tis. vč. DPH je nutné konstatovat, že odborně způsobilý dodavatel  musí do celkové ceny zahrnout 
i řezání živičného podkladu a odstranění podkladu v souvislosti s požadovanou úpravou povrchu krajnice 
mezi obrubníkem a okrajem vozovky, čímž došlo podle názoru p. Kavana k neoprávněnému navýšení 
ceny o 55. 137,- Kč vč. DPH. Ostatní skutečnosti uvedené v dodatku jsou v pořádku.  
Závěrečné zhodnocení p. Kavana: v průběhu zakázky došlo k pochybení jak ze strany úředníků při zadání 
VZ, tak ze strany výběrové komise, ale i ze strany vedení města potažmo bývalé starostky, a to ve smyslu 
dodržování ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. P. Kavan se domnívá, že byl porušen zákon 
o obcích v případě pravomoci starosty provádět úkony po schválení zastupitelstvem, nebo radou obce. O 
tomto bylo dále diskutováno p. Kavanem, Mgr. Štěpánovou, Mgr. Pacltem a Mgr. Kouckou. Diskutováno 
bylo i o tom, kdo je odpovědný za to, že smlouvy a dodatky jsou schvalovány radou města a 
o pravomocích svěřených starostovi. Mgr. Štěpánová odpovědnost za pochybení, která jí jsou dávána za 
vinu, odmítla.  
Mgr. Paclt se jako právník města přihlásil k odpovědnosti za věcnou správnost předkládaných návrhů 
smluv, nikoli k procesu podpisů. Pan Kavan na výzvu Mgr. Štěpánové ocitoval ustanovení §103, odst. 1, 
věta druhá zákona o obcích, z něhož vyplývá, že úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, 
popř. rady obce, může starosta provést jen po jejím předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od 
počátku neplatné. Z toho pan Kavan dovozuje pochybení Mgr. Štěpánové. 
Mgr. Štěpánová vysvětlovala, že ne všechny úkony, je nutné schvalovat radou, nebo zastupitelstvem 
obce, proto je nejprve z hlediska právního nutné vyřešit tuto otázku, tedy k jakým právním úkonům je 
nutné rozhodnutí rady, jedno ustanovení zákona nelze vytrhávat z kontextu.  
Po diskuzi s Mgr. Pacltem bylo z jeho strany potvrzeno, že např. objednávky, které jsou také právním 
úkonem, nejsou v současné době schvalovány žádným orgánem města.  
Mgr. Štěpánová požádala o právní analýzu daného problému.  
Starosta přednesl usnesení, o kterém bylo diskutováno a jehož konečné znění bylo upraveno diskuzí 
zastupitelů. O tomto usnesení bylo následně hlasováno. 
Zvukový záznam: 0:05 – 1:13 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 1  Zdrželo se: 3  
Usnesení č. Z52/4-2016 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
zápis Kontrolního výboru ze dne 24. února 2016, 
k o n s t a t u j e, 
že v rámci VŘ č. M/026/2016 - Bakov nad Jizerou, Chudoplesy - oprava chodníku podél silnice II/610,  
na základě zadávací dokumentace a specifikace rozsahu čísly popisnými a zákresem v pozemkové mapě, 
vzhledem k rozsahu prací, nebylo požadováno vyhotovení PD ani výkazu výměr,  je údaj o výměře 
zjištěný KV, jako podklad pro fakturaci,  irelevantní, 
k o n s t a t u j e, 
že město nebylo poškozeno v otázce uličních vpustí, nicméně administrativně toto nebylo řešeno správně,  
s e   z t o t o ž ň u j e 
se závěrem KV „po projednání v bodu 2 a 3 zápisu“ z jednání KV, ze dne 24.2.2016, 
u k l á d á  
současnému vedení města, na základě zkušeností, nabytých v průběhu projednávané věci, nadále 
uplatňovat mechanizmy kontrolování dodržování právních předpisů, smluvních a záručních podmínek, 
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u k l á d á  
vedení města vstoupit do jednání se zhotovitelem ve věci fakturace za vícepráce. 
 
6) Nová koncepce výkonu služby strážníků Mě policie Bakov nad Jizerou 
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 kompletní prostředí dané 
lokality, ale i 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 MěP, konkrétního strážníka, bližšímu kontaktu s občany a lepšímu posouzení aktuální 
situace. 
V souvislosti s naplněním stavu strážníků na počet pět,  je od 1.5.2016 tato koncepce zavedena do praxe.  
Rada města novou koncepci projednala a schválila na jednání 11.5.2016. Zastupitelstvu byla věc 
předložena k informaci. 
Starosta předal slovo p. Konývkovi, ten uvedl, že koncepce je v běhu již měsíc a půl a požádal zastupitele 
k vyslovení dotazů. Zastupitelé neměli dotazy. Starosta požádal zastupitele, aby občany příležitostně 
informovali, případně předávali kontakty na MěP.  
Mgr. Stránská vyjádřila pochvalu s fungováním asistentů u přechodu. Tajemnice informovala, že je 
vyhlášena výzva na další asistenty u přechodu, p. Konývka informoval, že ve spolupráci s právníkem 
města je připravována vyhláška o zákazu užívání alkoholu na veřejnosti.  
Starosta doplnil, že na Budách dojde v příštím týdnu k realizaci nasvícení přechodu a instalaci 
bezpečnostních prvků a informativních radarů, pokročilo jednání s Krajem ohledně projektu Bezpečnostní 
opatření v Chudoplesích.  
Zvukový záznam: 1:13 - 1:20 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z53/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 b e r e    n a  v ě d o m í 
Koncepci výkonu služby strážníků Městské policie Bakov nad Jizerou. 
  
7) Výstavba v lokalitě Na Výsluní - uplatňované náklady 
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 je potřebné 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 bylo 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.  
Starosta v krátkosti seznámil přítomné s průběhem schůzky zastupitelů s vlastníky pozemků v dané 
lokalitě. Nyní budou osloveni vlastníci pozemků, zda souhlasí se zveřejněním svého stanoviska a předání 
vzájemných kontaktů.  
Rada města schválila zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci k územnímu řízení, ale dosud 
jej nevypsala. Z důvodu zjištění celkových nákladů je nutné PD nechat vyhotovit.  
P. Kavan: dle Ing. arch, Bočka musí být tato dokumentace vypracována, neboť musí být součástí dohod 
o parcelaci.  
Starosta: je nutné rozhodnout, zda PD bude součástí nákladů města, nebo zda bude rozpočítána jako 
náklad vlastníků. 
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Mgr. Šulc: v závěru jednání města s vlastníky bylo konstatováno, že ze strany vlastníků pozemků je 
ochota nést převážnou část nákladů s tím, že většina účastníků očekává, že náklady na první stupeň 
dokumentace vezme na svoje bedra město. 
Starosta nechal promítnout mapu s pozemky, kde bylo vyznačeno, kteří z vlastníků zaujali jaký postoj 
k financování. Podle mapy starosta vysvětlil barevné vyznačení promítnuté  mapy s vyznačením postoje 
vlastníků pozemků. 
Mgr. Štěpánová: týká se dokumentace i zbytku Výsluní, která na mapě není? 
Starosta: týká se pouze části, která je vyznačena na mapě. 
Mgr. Štěpánová: je součástí projektové dokumentace i část Výsluní, kde je páteřní komunikace? Jedná se 
o podstatnou součást dokumentace, studie mluví o celém území až po krajskou komunikaci. 
Starosta: studie je ke komunikaci do Doby. 
P. Rajtr: není proti, aby město odsouhlasilo, že zafinancuje PD, ale zastupitelé by se měli nad rozsahem 
zamyslet, aby se za nějakou dobu neřešila PD na další část. Na pracovní schůzce k Výsluní zaznělo, že to, 
co bylo, bylo, to co bude nové, bude zahrnuto do nákladů. 
Dále probíhala diskuze o tom, co vše bude zahrnuto do PD. 
P. Peroutka: je otázkou, až se bude vytvářet PD pro územní řízení, zda nenavrhne projektant páteřní 
komunikaci posunout podle dopravní  situace průmyslovému areálu. 
Mgr. Štěpánová: je to v pořádku podle ÚP? 
P. Peroutka: systém komunikací je nakreslen orientačně, vše se stejně řeší pří územním řízení. Je otázkou, 
zda projektant nenavrhne posun komunikace.  
Dále bylo diskutováno bez konkrétního závěru.  
Mgr. Štěpánová: souhlasí, že tuto investici by město nést město. Podle deklarace je však nutný explicitní 
souhlas města. Je otázkou, zda dle bodu 6 a 7 Deklarace je logickým krokem vypracování PD. Byly 
stanoveny priority? Jak je toto ošetřeno? 
Mgr. Šulc: důležité je, že je v Deklaraci uvedeno, "… jejíž náklady budou uplatňované", nyní je 
navrženo, že uplatňovány nebudou. Ing. Boček na schůzce zdůraznil, že logickým krokem je zadání PD.  
Další diskuze nad formulací těchto bodů Deklarace neměla konkrétní závěr.  
Mgr. Šulc: navrhl schválení navrhovaného kroku, výdaj je ve schváleném rozpočtu, přičemž je nutná 
shoda zastupitelstva, zda tento náklad bude, nebo nebude uplatňován.  
Mgr. Štěpánová: byly stanoveny priority podle Deklarace? 
P. Kavan: prioritou města v dané chvíli je vyhotovení PD a pak se bude projektovat podle bloků. Další 
priority dále bude stanovovat zastupitelstvo. 
Mgr. Štěpánová: takže město by si tento krok mělo stanovit jako prioritu? 
P. Kavan: ano 
Ing. Beran: budou se k PD moci vyjádřit vlastníci pozemků? 
P. Kavan: ano, na pracovním jednání byli občané požádáni, aby zřídili pracovní skupinu, jejíž zástupci se 
budou na tvorbě PD podílet.  
P. Rajtr: proč není lokalita řešena jako celek od páteřní komunikace do Doby až po Smetanovu? Měli by 
být osloveni vlastníci i těchto ostatních pozemků. 
P. Peroutka: podle platného ÚP je k páteřní komunikace BI, od páteřní ke Smetanově je podle změny 1A 
smíšená zóna a je otázkou, jakým způsobem toto území bude využito. Na tomto byla postavena studie.  
P. Rajtr: pokud ve smíšené zóně bude chtít někdo stavět, měl by být do projektu zahrnut, aby se podíleli 
na nákladech. 
Mgr. Štěpánová: myslela, že se jedná o celou lokalitu Výsluní dle investičního záměru, až k páteřní 
komunikaci. Myslí si, že od páteřní komunikace ke Smetanově se vlastníci mohou připojit také a mohou 
se podílet na nákladech, mohou být součástí dohody. Oslovilo je město?  
Starosta: tito vlastníci osloveni nebyli. 
P. Kavan: je potřeba brát v potaz, že v prosinci letošního roku je nutné schválit nový ÚP, dohody 
o parcelaci musí být uzavřeny do listopadu a není čas jednat s dalšími vlastníky. Není proti, aby byla 
vyhotovena DUR pro celou lokalitu, ale není známo, jak budou v ÚP rozděleny plochy. Je pozdě, aby 
vlastníci začali nyní řešit, zda budou chtít stavět, nebo ne. 
Další diskuze mezi P. Rajtrem, Kavanem a Mgr. Štěpánovu proběhla bez konkrétního závěru.  
P. Peroutka: podle něj město chce pomoci vlastníkům, kteří mají pozemky rozparcelované. Ostatní 
vlastníci, kteří za páteřní komunikací vlastní velké parcely, je můžou řešit vlastním developerským 
projektem,  nepočítalo se s nimi a Deklarace je na tomto základě postavena. 
Mgr. Štěpánová: myslí si, že studie řešila celé území. Pokud se zahrnou i další vlastníci, finanční podíl na 
jednoho se sníží. 
Mgr. Šulc: navrhl formulaci usnesení, které bylo naformulováno ve spolupráci s ostatními zastupiteli. 
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P. Rajtr: z Deklarace by mělo vyplynout, že město do věci vstupuje právě proto, že tam má svůj zájem, 
neboť má v dané lokalitě několik pozemků – potencionálních stavebních pracel a v minulosti tam směnilo 
nějaké pozemky za komunikace a to vše je důvodem pro tuto aktivitu podpory města.   
Zvukový záznam: 1:20 - 1:56 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 1  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z54/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 b e r e    n a  v ě d o m í 
informace týkající se vývoje možné výstavby v lokalitě Na Výsluní,  
a vzhledem k dosavadním provedeným investičním akcím schvaluje 
zařazení nákladů na pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, a to v rozsahu Investičního 
záměru z prosince 2012, po páteřní komunikaci včetně, pro  infrastrukturu lokality Na Výsluní do nákladů 
města, tj. zařazení do neuplatňovaných nákladů po vlastnících pozemků  
  
8) Hospodaření města k 31.3.2016 
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. 
Hospodaření města k 31.3.2016 bylo projednáno Finančním výborem dne 23.5.2016 a Radou města dne 
25.5.2016. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:56 - 1:57 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z55/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 b e r e    n a  v ě d o m í 
hospodaření Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.3.2016 včetně komentáře. 
 
9) Účetní závěrka M ěsta Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2015 
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 řádnou 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 schvalovaná 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.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:57 - 1:58 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z56/4-2016 
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Zastupitelstvo města 
 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. 
 
10) Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2015 
Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2015 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění 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. 
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.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:58 - 1:59 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z57/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 s c h v a l u j e 
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. 
  
11) Rozpočtové opatření č. 10 
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. 

Starosta doplnil, že je vedeno  jednání s Krajem a okolními obcemi o dopravní obslužnosti na linkách 
Praha - Mnichovo Hradiště, kde jsou linky, které jsou zařazeny v ostatní dopravní obslužnosti a vzhledem 
k tomu, že se jedná o linky přepravující zejména školáky a občany do práce, měl by tyto linky financovat 
Kraj. Dále byla rozšířena linka Liberec - Mladá Boleslav, autobus staví i na Trenčíně. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:59 - 2:00 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z58/4-2016 
Zastupitelstvo města 
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 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 
 
  
 
12) Rozpočtové opatření č. 11 - Přijetí dotací 
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 5.841.726,41, 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. 
Starosta: ohledně dotace na školku došlo k přerozdělení zbylých finančních prostředků na OPŽP 
(uznatelné a neuznatelné položky projektu), město mělo možnost požádat o dodatečné dotační prostředky, 
což udělalo.  
P. Kavan: kolik předpokládalo město, že dostane na dotaci na Sokolovnu? 
Ing. Veselý: maximum bylo 6,2 mil. Kč.   
Zvukový záznam: 2:01 - 2:03 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z59/4-2016 
Zastupitelstvo města 
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 
231.31 UZ 15827 4216     + 214,6 tis. Kč 
 
13) Žádost SK Bakov nad Jizerou o poskytnutí účelové dotace - rozpočtové opatření č. 12 
Dne 25.5.2016 byla na Městský úřad doručena žádost SK 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 byly součástí písemného materiálu. 
V rámci této akce si provedl klub SK Bakov nad Jizerou poptávkové řízení. Nejnižší nabídka na opravu 
vodárny a kabin činila Kč 170.000,- vč. DPH.  
SK Bakov nad Jizerou požádal 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. 
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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. 
Na jednání byl přítomen zástupce SK Bakov nad Jizerou p. Vaněk. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Rajtr: bylo možné získat na tuto opravu dotaci? 
Starosta: na podobnou akci nebyly dotační tituly vypsány.  
Zvukový záznam: 2:03 - 2:06 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z60/4-2016 
Zastupitelstvo města 
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 
 
14) Provedení monitoringu kanalizace "Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - ulice Za Tratí I" - 
rozpočtové opatření č. 13 
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. 
Bylo 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 

•  Věc byla projednána radou města 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 bylo uvedeno v návrhu 
usnesení. 
Starosta zrekapituloval věc, uvedl, že je potřeba toto zajistit i v souvislosti s projektem kanalizace na 
Malé Bělé. 
P. Rajtr: bylo by možné provést kamerové zkoušky na náměstí, aby se zjistit důvod velké vody na náměstí 
v nedávné době? 
Starosta: toto bude možné provést samostatně. 
Zvukový záznam: 2:06 - 2:09 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z61/4-2016 
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Zastupitelstvo města 
 s c h v a l u j e 
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 
 
 
15) Oprava chodníku v Podhradí - rozpočtové opatření č. 14 
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 bylo uvedené v návrhu usnesení. 
Místostarosta zrekapituloval věc, doplnil, že chodník bude od (osobní údaj odstraněn)až 
k odvodňovacímu žlabu na levé straně. Pokud by město dělalo nový chodník, náklady by byly daleko 
vyšší.  
Zvukový záznam: 2:09 - 2:11 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z62/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 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  
  
16) Rozpočtové opatření č. 15 - oprava plotu na hřišti v Chudoplesích 
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 bylo potřeba částku vyčlenit z FRR. 
Starosta: dnes proběhlo jednání a byly upřesněny potřebné práce, navrhl vyčlenit částku 80 tis. Kč. 
P. Rajtr: je na zvážení, zda v dotčeném místě dělat zeď ve tvaru U. Předpokládá se, že bude dána možnost 
posouzení změny opět OV v Chudoplesích. 
Starosta: předmětem jednání není rozsah prací, nyní lze vyčlenit finanční prostředky a následně se 
dohodnout, v jakém rozsahu budou práce provedeny.  
Zvukový záznam: 2:11 - 2:16 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z63/4-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 15 na vyčlenění částky Kč 80.000,- z FRR na financování opravy havarijního stavu 
plotu na hřišti v Chudoplesích. 
231.30 3639 5171 +80 tis. Kč 
231.30 6330 4133 +80 tis. Kč 
236.21 6330 5345 +80 tis. Kč 
  
17) Rozpočtové opatření č.16 - dofinancování nákupu kontejnerového vozidla 
V rozpočtu města na letošní rok je vyčleněna částka 600 tis. Kč na nákup kontejnerového vozidla pro 
potřeby technické čety města. Toto vozidlo bude využíváno na odvoz trávy po sekání zelených ploch, 
vyvážení odpadu a podobně. V případě, že nebude pořízeno, mohlo by dojít k omezení údržby  a úklidu 
města. Průzkumem trhu bylo vybráno jako nejvhodnější a cenově dostupné vozidlo DAF z roku 2007.  
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Důvodem pro nákup této značky je její spolehlivost, špatná dostupnost tohoto typu vozidla na našem trhu, 
vozidlo má nově opravenou nástavbu - jednoramenný nosič, vyměněnou kompletní hydrauliku a veškeré 
výměny a kontroly brzd, motoru a dalších součástí vozu. Vozidlo bylo zkontrolováno v autorizovaném 
servisu s doporučením jeho koupě protože je po celkové repasi toto bylo prověřeno nezávislým technikem 
firmy MTC. 
Na základě těchto prověrek je předpoklad, že se jedná o vozidlo ve velmi dobrém stavu vzhledem ke 
svému stáří.  
Protože cena vozidla přesahuje částku vyčleněnou v rozpočtu o 66 tis. Kč, bylo navrženo schválit 
rozpočtové opatření na potřebnou částku s tím, že zároveň  je jednáno vedením města s prodejcem 
o případném snížení ceny. 
Místostarosta zrekapituloval věc.   
P. Kavan: domnívá se, že vyčleněná suma nebude potřeba celá.  
Zvukový záznam: 2:16 - 2:21 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z64/4-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 16 na vyčlenění částky Kč 66 tis. z FRR na dofinancování nosiče kontejnerů 
231.30 2212 6123 + 66 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 66 tis. Kč 
263.21 6330 5345 + 66 tis. Kč  
 
18) Dodatek ZL č.3 MŠ - zateplení 
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. Bylo doporučeno zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke 
Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy ze dne 14. 10. 2009 tak, jak byl v příloze tohoto 
materiálu sepsán. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:21 - 2:22 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z65/4-2016 
Zastupitelstvo města 
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 správy majetku města, aby Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině předat ředitelce Mateřské školy. 
 
19) Směna části p.p.č.491 kú. Zvířetice a části p.p.č.478/2 kú. 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 
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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 (Ing. Tuvora, Liberec), a na jméno Vrabcová 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. 
(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. 
 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. 
Zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení uzavření smlouvy směnné s obcí Bítouchov. 
Zvukový záznam: 2:22 – 2:24 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se:  0 
Usnesení č. Z66/4-2016 
Zastupitelstvo města 
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, 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy. 
 
20) Žádosti o koupi p.p.č.100/1 kú. Malá Bělá 
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.  
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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 byl přílohou 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. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Šlégl: pokud se bude realizovat kanalizace, bude cena parcely vyšší. Doporučil realizovat prodej 
parcely až po vybudování kanalizace. Prodej parcely není dobré uspěchat. Navrhl proto neschválit nyní 
vyvěšení záměru prodeje. 
Mgr. Šulc: částka 600,- Kč za m2, kterou odhadovala stavební komise byla za nezasíťovaný pozemek, 
těžko říci, jaká cena by byla za zasíťovaný pozemek, a tím spíš, kdyby byla v obci kanalizace.  
Další diskuze byla vedena  na téma odhadů a ceny za  m2 pozemku, diskutovali Mgr. Šulc, p. Šlégl 
a starosta.  
P. Rajtr: rada města měla předložit věc k rozhodnutí zastupitelstvu a ne rozhodovat sama o předání 
k posouzení stavební komisi a tím pozdržet rozhodnutí zastupitelstva města cca o 14 měsíců a nechat 
žadatele tuto dobu bez odpovědi. Město pozemek prodat nyní nemusí, může se později kdykoli k prodeji 
rozhodnout. 
Mgr. Šulc: rada věc vnímala jako žádost občanů o prodej, požádala svou stavební a investiční komisi 
o stanovisko. Dále Mgr. Šulc zrekapituloval možné varianty dalšího nakládání s pozemkem, které 
vyplynuly z jednání komise a rady. Dalším aspektem věci je, že město, pokud bude realizovat více 
rozsáhlých projektů (Výsluní), ve kterých by mělo zastupovat roli developera, nebude možná další 
realizace. 
Dále bylo diskutováno, zda je záměrem prodat, či ne, starosta navrhl hlasování o neschválení vyvěšení 
záměru prodeje: 9-1-2 
Pokračovala diskuze na téma dalších možností nakládání s pozemkem, zda a kdy pozemek prodat, jakým 
způsobem, jak došla rada k závěru pozemek prodat, jaká by mohla být cena pozemku zasíťovaného, nebo 
nezasíťovaného, atd.  
Tajemnice: jednací řád pamatuje na případ, kdy zastupitelstvo nepřijme platné usnesení, nicméně se 
domnívá, že by žadatelé měli znát konkrétní stanovisko zastupitelstva.  
Starosta: navrhl hlasovat o prodeji pozemku, v jehož blízkosti jsou sítě.  
Ing. Beran: nejdříve by zastupitelé měli projednat možnosti a mít shodu v tom, zda prodat a pak přistoupit 
k hlasování.  
Mgr. Šulc: nepřijetí platného usnesení by vůči žadatelům bylo neseriózní, navrhl věc dále projednat, najít 
shodu a pak o usnesení hlasovat. 
Tajemnice: v usnesení může zaznít, že se zastupitelstvo rozhodlo neprodat pozemek v současné době. 
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 
Zvukový záznam: 2:25 - 2:49 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z67/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 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, 
n e s c h v a l u j e  
v současné době, vzhledem k případné možné výstavbě kanalizace v místní části Malá Bělá, vyvěšení 
záměru prodeje výše uvedeného pozemku, 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatele. 
 
21) Žádost o koupi částí p.p.č.885/1 a 887/1 kú. Bakov nad Jizerou 
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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 Bartoníčkovi 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. 
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 Čermákovi 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 Bartoníčkovi 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 prostoru, v rozsahu, který mají nyní v nájmu, jedná se 

o cca 93 m2. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:49 - 2:50 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z68/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 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. 
  
22) Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 kú. Buda 
Pan (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. 
Paní (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 
paní (osobní údaj odstraněn), týkající se pozemku parc.č. PK 29/2 ve vlastnictví Města, jako povinného a 
pozemku parc. č. 29/11 ve vlastnictví paní (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. 
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Paní (osobní údaj odstraněn) prodala v roce 2015 pozemky parc.č.29/42 a st.71, oddělené z poz. parc. č. 
29/11 panu (osobní údaj odstraněn).  
V době před digitalizací katastru a podle tehdy platných předpisů, se pro zajištění přístupu z veřejné 
komunikace na pozemky paní (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. Paní (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).  
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. 
S oběma žadateli bylo osobně jednáno a pan (osobní údaj odstraněn) souhlasí s odkupem části p.p.č.29/7, 
o výměře cca 10 m2 a paní (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 paní (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.   
Starosta předal slovo p. Šubrtové, aby zrekapitulovala záležitost. Pokud by se vyvěsil záměr prodeje a 
pozemek by se prodal, musela by rada města odsouhlasit zrušení věcného břemene. Náklady na nájem 
jsou z dlouhodobého hlediska vysoké a vůči občanům se nejedná ze strany města o korektní jednání. 
P. Rajtr: jakou rozlohu má vedlejší pozemek parc. č. 29/17? 
P. Šubrtová nemá v danou chvíli tuto informaci k dispozici, ale pozemek je pod vysokým napětím, je zde 
ochranné pásmo a není možné zde stavět.  
Zastupitelé v diskuzi zvažovali možnosti řešení jiným způsobem, např. směnou za jiný pozemek, před 
několika lety byla ze strany města (osobní údaj odstraněn)nabízena směna za jiný pozemek, na kterou 
nepřistoupila a věc byla řešena věcným břemenem.  
P. Kavan: navrhl vyvěsit záměr prodeje části pozemku (osobní údaj odstraněn) a prověřit možnost směny 
pozemku s (osobní údaj odstraněn) tak, aby vznikla stavební parcela.  
V další diskuzi zastupitelé zvažovali možnosti nejlepšího řešení nastalé situace s tím, aby bylo vyhověno 
oběma žadatelům. 
Jednání o tomto bodu bylo přerušeno do doby, než se do jednacího sálu vrátí p. Peroutka, Mezitím 
pokračovalo jednání projednáváním následujícího bodu.  
Zvukový záznam: 2:50 - 3:07 
Bylo pokračováno v jednání: 
P. Peroutka: změna ÚP č. 1B a 4 počítala se změnou v této části Bud. Zde bylo řešeno s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, že kolem bytovek by byla do budoucí zástavby cesta. Protože   
orgány ochrany přírody stanovily  tuto část jako chráněnou oblast, tak změna ÚP č. 4 přestala sledovat 
zájem na vymezení stavebních pozemků v této části.  Podle promítnuté mapy v místě, které je vyznačeno 
zeleně a žlutě nelze stavět. 
Zvukový záznam: 3:41 - 3:45 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z69/4-2016 
Zastupitelstvo města 
k o n s t a t u j e 
že nebylo přijato platné usnesení, 
u k l á d á  
OSMM informovat žadatele.  
 
23) Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
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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. 
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 byl 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 doporučila zastupitelstvu města pravidla 
schválit  v navrženém znění. 
Po rekapitulaci starosty: 
Ing. Beran: jde o to, jak navrhovatel došel k cenám, které bude za pozemek požadovat. Každý pozemek 
má svoje parametry, od kterých se bude odvíjet jeho hodnota.  
Tajemnice: cena byla stanovena průměrem cen různých typů pozemků, bylo upozorňováno na to, že je 
více druhů pozemků s různou bonitou, úkolem MěÚ bylo najít konsensus. 
Ing. Beran: na minulém jednání bylo dohodnuto, že bude vybráno několik základních typů pozemků, u 
kterých lze cena zjistit.  
P. Šubrtová: to, co navrhuje Ing. Beran nelze zobecnit, nelze udělat "obecný" znalecký posudek.  
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Ing. Beran: zajímalo by ho, když si někdo bude chtít dokoupit, nebo dovyměnit část stavební parcely, 
kolik bude stát metr. Rozdíl v hodnotě pozemků je velký. Dosud byly řešeny hlavně záležitosti týkající se 
"kousku pozemku za plotem", nebo chodníky a komunikace. Pak lze říci, že pro Bakov bude koeficient 1, 
jiná část bude mít např. 0,8.  
P. Šubrtová: nelze najít pozemek, který by byl vzor pro obvyklou cenu, pokud budou ve všech prodejích 
vyhotovovány znalecké posudky, město bude finančně výrazně zatíženo.  
P. Kavan: město často řeší případy, kdy občan chce odkoupit část pozemku, který je možné připojit k jeho 
pozemku a o který se stará, pak je otázkou, za jakou cenu mu bude prodán. 
Mgr. Šulc: připomněl případ, kdy byl znalecký posudek dražší, než cena pozemku. Navrhl, pokud 
nebudou pravidla schválena, zřídit pracovní skupinu, jejímž garantem bude Ing. Beran a pověřit ji 
vypracováním ceníkem pozemků. 
Ing. Beran: pokud by město nechalo udělat posudek na konkrétní typ pozemku a pak tímto posudkem 
podložit cenu navrženou v pravidlech, nemá s tím problém. Zopakoval otázku na způsob, jak zpracovatel 
došel k navrženým cenám.  
P. Šubrtová: navržené ceny vycházely z uzavřených smluv, uzavřených v rámci majetkového vyrovnání, 
přičemž navržená cena byla oproti této ceně ještě nevýšena. Jedná se o ceny, které se v pravidlech 
vztahují výhradně k přímému prodeji. Pokud někdo chce koupit celou parcelu, nejedná se o přímý prodej. 
Navrhované ceny korespondují s výší cen podobných pozemků v podobných případech (podle průzkumu 
v okolních obcích). 
JUDr. Dvořák: dokument se mu líbí, nelze vytvořit dokument, který by obsáhl všechny možné varianty a 
typy pozemků. Poukázal na to, že pravidla určují tři možnosti, jak je možné postupovat, přičemž v 
pravidlech je zakotveno, že pokud by zastupitelstvo bylo na pochybách bude vypracován znalecký 
posudek.  
Ing. Beran: pokud cena nevychází z jediné tržní ceny, ale z odhadované, zastupitelstvo se  nemá o co 
opřít.  
Další diskuze se týkala zejména stanovení obvyklých cen, kdy a v jakých případech by měl být vyhotoven 
znalecký posudek. 
Mgr. Šulc: k jaké konkrétní části předloženého dokumentu má Ing. Beran problém? Jak by měl znít nový 
text? 
Ing. Beran: má připomínku týkající se ceny, mělo by tam být, že vždy bude vyhotoven znalecký posudek.    
P. Rajtr: v čl. 5 odst. 2 by měl znít: "v případě prodeje v rámci pozemkového vyrovnání se cena stanoví 
vždy podle znaleckého posudku".  
Mgr. Paclt: pokud by byla přijata tato formulace, došlo by k zásadnímu rozporu s ostatním textem. 
 Ing. Beran: protinávrhem je, aby dále platila stávající pravidla. 
Tajemnice: podle JŘ se hlasuje nejdříve o původním návrhu a pak o protinávrzích, jak byly vysloveny. 
Pokud nebude přijato platné usnesení, platí nadále stávající dokument.  
Hlasováno o návrhu usnesení: 9-2-1 
Mgr. Šulc: o návrhu p. Rajtra nelze v dané chvíli hlasovat, neboť přijetím jedné změny by byly porušeny 
logické návaznosti v dokumentu.  
Zvukový záznam: 3:07 - 3:28 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 9  Proti: 2  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z70/4-2016 
Zastupitelstvo města 
k o n s t a t u j e 
že nebylo přijato platné usnesení. 
 
24) Přehled pozemků k výkupu 
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 
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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. 
Bez připomínek.   
Zvukový záznam: 3:44 - 3:45 hod.  
Usnesení č. Z71/4-2016 
Zastupitelstvo města 
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  
 
25) Informace 
Předkladatel: Radim Šimáně 
Starosta předložil ve formě prezentace informace o: 
- lokálních přívalových srážkách 
- dobývacím prostoru 
- projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy  
- přípravy studie Sportovní haly  
- stavu vodní plochy ve volnočasovém a sportovním areálu 
- Česko – slovinské spolupráci  
- jednání valné hromady společnosti VaK, a.s. Mladá Boleslav dne 9.6.2016 
- Pojizerském folklorním festivalu -  v sobotu 2. července  
- termínech jednání ZM - II/pol.2016 - 7. září, 19. října a 7. prosince   2016. 
Tajemnice: informace o nástupu nové mzdové účetní a ukončení pracovních poměrů stávajících účetních, 
vyvěšeno je výběrové řízení na asistenta přechodů. 
Informace jsou vyvěšeny na webu města. 
Usnesení č. Z72/4-2016 
Zastupitelstvo města 
 b e r e   n a  v ě d o m í  
předložené informace o: 
- lokálních přívalových srážkách 
- dobývacím prostoru 
- projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy  
- přípravy studie Sportovní haly  
- stavu vodní plochy ve volnočasovém a sportovním areálu 
- Česko – slovinské spolupráci  
- jednání valné hromady společnosti VaK, a.s. Mladá Boleslav dne 9.6.2016 
- Pojizerském folklorním festivalu -  v sobotu 2. července  
- termínech jednání ZM - II/pol.2016 - 7. září, 19. října a 7. prosince   2016. 
- nástupu nové mzdové účetní a ukončení pracovních poměrů stávajících účetních 
- vyhlášení výběrového řízení na asistenta přechodů. 
 
26) Diskuze občanů 
Přítomný občan se dotázal, ohledně zasíťování Výsluní, jak bude postupováno v případě, že se bude chtít 
připojit vlastník za páteřní komunikací Na Výsluní ve chvíli, kdy bude vodovod, kanalizace a ostatní sítě 
ve vlastnictví provozovatelů. Kam se nový uživatel připojí? Na kanalizaci, kterou uhradili vlastníci 
pozemků uvedených ve studii?  
P. Peroutka: celým principem je, že pokud se bude chtít připojit na řad, který uhradilo město a vlastníci 
pozemků na Výsluní, a nezaplatí podíl, nemůže se k infrastruktuře připojit, protože nemá uzavřenou 
smlouvu o parcelaci. 
P. Rajtr: pokud jeden z vlastníků neuzavře dohodu o parcelaci a nebude moci stavět, jak město zajistí, že 
tam tento občan nebude stavět? 
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P. Kavan: podle Ing. Bočka ten, kdo neuzavře dohodu o parcelaci, nebude jeho parcela zahrnuta do 
nového ÚP jako stavební parcela, takže zde nebude možné stavět.  
P. Peroutka: kanalizace bude majetkem těch, kteří podepíšou dohodu o parcelaci, a pokud se na tento řad 
bude chtít napojit, musí mít uzavřenou dohodu o parcelaci. 
Mgr. Stránská: je to tak, že dohodu o parcelaci budou uzavírat vlastníci v lokalitě Na Výsluní, a ti, kdo 
budou mít pozemku za páteřní komunikací,  a nebudou mít platné dohody o parcelaci, nebudou se moci 
nikdy na infrastrukturu připojit?  
Občan: pokud budou stavět další stavebníci za páteřní komunikací, budou si muset vybudovat svoji 
kanalizaci?  
Mgr. Šulc: nad touto otázkou je nutné se ještě zamyslet, je potřeba tuto věc brát v potaz jako podnět a je 
nutné se jím zabývat.  
P. Kavan: lze řešit, aby město mělo ve správě pouze potřebnou část sítí a zbytek převést do majetku VaK 
a.s.?  
P. Peroutka: město může VaK a.s. sítě pronajmout, ty budou infrastrukturu provozovat a starat se o ni.  
Podnětem se bude město zabývat a bude hledat řešení pro tento případ.  
Zvukový záznam: 3:28 - 3:40 
 
27) Diskuze zastupitelů 
Paní Čermáková poděkovala městu a TČ za pomoc při organizaci akce Baráčníků Malá Bělá.  
 
28) Závěr  
Starosta ukončil jednání ve 22:00 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další jednání se uskuteční 
7.9.2016 od 18:00 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Radim Šimáně       Jan Kavan  
starosta města       ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 

Petr  Rajtr 
ověřovatel zápisu 
 

         


