
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 

 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

    

 
 

Zápis 

 5. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

07.09.2016 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 

Přítomní: Na začátku jednání 14 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 

Hosté: nikdo 

Omluvení: Mgr. Štefan Klíma, Ing. Pavel Beran, Jan Kavan,  Štěpánka Oliveriusová, Ing. Miroslav 

Činka, Vladimír Šlégl, Mgr. Jaroslava Černá, Ing. Petra Kremlová, Ing. Hynek Tomsa 

Ověřovatelé: JUDr. Miroslav Dvořák, Monika Čapková 

Zapsal:  Helena Roubíčková 

 

 

Schválený program: 

1) Zahájení 

2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 

3) Schválení programu 

4) Diskuze občanů 

5) Revokace usnesení o poskytnutí dotace - Paraduo, spolek 

6) Rozpočtové opatření č. 17 - navýšení odpisů Mateřské školy 

7) Rozpočtové opatření č. 18 - přijetí dividend VaK MB 

8) Rozpočtové opatření č. 19 - Městská policie 

9) Rozpočtové opatření č. 20 - odstranění následků živelné katastrofy 

10) Nákup velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Bakov nad Jizerou - rozpočtové opatření 

č. 21 

11) Rozpočtové opatření č. 22 - VO v ulici Ku Splávku, Konečná a Sadová 

12) Bezpečnostní opatření Chudoplesy, rozpočtové opatření č. 23 

13) Žádost o koupi částí pozemků parc.č.885/1 a 887/1, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 

14) Žádosti o prodej částí pozemku parc.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 

15) Žádost o prodej části pozemku parc.č.375/21 k.ú. Bakov nad Jizerou 

16) Žádost o koupi pozemku parc.č.100/1 k.ú. Malá Bělá 

17) Žádost o koupi části pozemku p.č.95/6 v k.ú. Malá Bělá 

18) Žádost o směnu č.p.p.č.91/8 za část p.p.č.91/7, vše v k.ú. Buda 

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

20) Směna části p.p.č.491 kú. Zvířetice a části p.p.č.478/2 kú. Bítouchov u Ml.Boleslavi 

21) Informace 

22) Diskuze zastupitelů 

23) Diskuze občanů 

24) Závěr 

 

K jednotlivým bodům programu: 

 

1) Zahájení 

Starosta zahájil jednání v 18:10 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 14 

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.  

 

2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 

Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navrženi paní Monika Čapková a JUDr. Miroslav Dvořák. 

Zastupitelé neměli další návrhy.  
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Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 2 

Usnesení č. Z73/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

za ověřovatele zápisu a usnesení paní Moniku Čapkovou a JUDr. Miroslava Dvořáka. 

 

3) Schválení programu 

Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Žádný ze zastupitelů 

nenavrhl změnu, nebo doplnění programu.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z74/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce.  

 

4) Diskuze občanů 

Přítomný občan se dotázal na stav a případné plánované  úpravy svahu u hřiště na házenou. Starosta 

odpověděl, že areál házené je v relativně nejhorším stavu ze všech hřišť ve městě, proběhly schůzky 

ohledně variantního řešení celého areálu, jak hřiště, tak svahu i tribun. Následovat bude schůzka, na 

které bude hledáno nejvhodnější řešení lokality jako celku včetně financování. Následně bude věc 

předložena zastupitelům. 

Mgr. Štěpánová: zahrnovala v sobě PD i opravu hřiště? Byla použita stávající PD, kolik stála nová 

PD?  

Starosta: bylo zadáno vypracování nové PD, zahrnuje svah, tribunu a opravu hřiště. Stála kolem 45 

tis. Kč.  

  

5) Revokace usnesení o poskytnutí dotace - Paraduo, spolek 

Na březnovém jednání zastupitelstva byly schváleny dotace pro sportovní a zájmové organizace. Byla 

schválena i dotace Kč 4.000,- pro sportovní organizaci Paraduo, spolek, IČ: 22899499 se sídlem 

Žižkova 107, Bakov nad Jizerou. Při ověřování informací do smlouvy daný spolek dlouho nereagoval 

a následně zaslal email, že v tomto roce nebude vyvíjet žádnou aktivitu, a že tudíž nemůže dotaci 

přijmout. Na základě tohoto sdělení je potřeba revokovat část usnesení zastupitelstva č. Z21/2-2016 ze 

dne 2.3.2016. Po revokaci se rezerva zbývající na dotace sportovním organizacím zvyšuje na 

částku Kč 42.000,-. 

Mgr. Šulc navrhl doplnit usnesení o upřesnění účelu revokace, a to, že se dotace nepřiděluje.  

Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.  

Zvukový záznam: 0:06 - 0:07 min. 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z75/5-2016 

Zastupitelstvo města 

r e v o k u j e  

část usnesení č. Z21/2-2016 týkající se poskytnutí dotace ve výši Kč 4000,- sportovní organizaci 

Paraduo, spolek, IČ: 22899499 se sídlem Žižkova 107, 294 01 Bakov nad Jizerou tak, že se dotace této 

organizaci nepřiznává.  

 

6) Rozpočtové opatření č. 17 - navýšení odpisů Mateřské školy 

Na základě schváleného odpisového plánu Mateřské školy se skutečné odpisy na rok 2016 liší od 

částky předpokládané v rozpočtu. Tento nesoulad je potřeba upravit tak, aby rozpočet odpovídal 

skutečnosti. Předpokládané odpisy MŠ na rok 2016 činí Kč 180.000,-, odpisový plán MŠ na rok 2016 

činí Kč 186.737,99. Rozdíl částek ve výši Kč 6.737,99 se v rozpočtu promítne jak navýšením výdajů 

(příspěvek na odpisy MŠ), tak příjmů (odvodem odpisů MŠ).  

Bez připomínek. 

Zvukový záznam: 0:07 - 0:08 min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z76/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 17 na navýšení částky odpisů Mateřské školy o Kč 6.737,99. 

231.19 3111 2122 +6,74 tis. Kč 
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231.30 3111 5331 +6,74 tis. Kč 

 

7) Rozpočtové opatření č. 18 - přijetí dividend VaK MB 

Dne 9.6.2016 proběhla řádná valná hromada Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav. Na této valné 

hromadě byla akcionáři schválena výplata dividendy ve výši 20,- Kč na akcii před zdaněním. Město 

Bakov nad Jizerou vlastní 117.720 ks akcií VaK MB a.s. (7,74% základního kapitálu). Celková 

dividenda připadající městu tedy činí 2.001.240,- Kč po zdanění. Tato částka byla na účet města 

připsána dne 9.8.2016. Pro její zohlednění v rozpočtu města bylo potřeba přijmout rozpočtové 

opatření, které bylo uvedeno v návrhu usnesení. 

Bez připomínek. 

Zvukový záznam: 0:08 - 0:09 min 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z77/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 18 na zohlednění dividendy od Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s.  ve 

výši Kč 2.001.240,- v rozpočtu města. 

231.19 6310 2142 + 2.001,24 tis. Kč 

 

8) Rozpočtové opatření č. 19 - Městská policie 

V rámci schvalování rozpočtu na tento rok byly v kapitole Městská policie navýšeny mzdové 

prostředky o jednoho strážníka. Nebyly však navýšeny prostředky na výstroj a školení. Tyto nebyly 

navýšeny z důvodu, že nebylo jisté, jaká školení a výstroj bude nový strážník potřebovat. Nutná 

školení a výstroj strážníka byly ředitelem Městské policie vyčísleny na Kč 32.187,- vč. DPH. Dále 

byly v tomto roce na služebnu Městské policie pořízeny nové počítače, bohužel nový systém Windows 

10 není kompatibilní s programem Derik, který MP využívá. Aktualizace tohoto softwaru stojí Kč 

7.865,- vč. DPH. Celková suma, o kterou je potřeba navýšit rozpočet Městské policie tak činí Kč 

40.052,-. K financování bylo navrženo použít prostředky z prodeje dřeva (rozpočet 67 0tis. Kč, plnění 

947 tis. Kč). 

Ing. Babák: při přípravě rozpočtu by bylo dobré mít k dispozici komplexní informace, aby bylo možné 

začlenit potřebnou částku. 

P. Konývka: při projednávání rozpočtu byla kapitola na městskou polici ponížena o částku cca 35 

tis. Kč, protože nebylo zřejmé, zda bude navýšen počet strážníků. 

Zvukový záznam: 0:10 - 0:12 min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z78/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 19 na navýšení rozpočtu Městské policie o částku Kč 40.052,-. 

231.19 1032 2111 +40tis. Kč 

231.30 5311 5134 +15,75tis. Kč 

231.30 5311 5167 +16,4tis. Kč 

231.30 5311 5168 +7,85tis. Kč 

 

9) Rozpočtové opatření č. 20 - odstranění následků živelné katastrofy 

Od května do července postihly Čechy několikrát silné přívalové deště. Tyto deště způsobily škody 

i na budovách v majetku města. Konkrétně se jedná o budovu Boleslavská č.p.3 (pošta a 3 byty nad 

ní), bytového domu v ulici Pionýrů. Jelikož se jednalo o živelnou pohromu bylo ihned započato 

s likvidacemi škod. Na likvidaci se podíleli nájemníci, technická četa, sbor dobrovolných hasičů 

a zaměstnanci města.  V současné době celou situaci řeší pojišťovna. Než však celou situaci vyřídí, je 

potřeba přijmout rozpočtové opatření na profinancování nejnutnějších oprav. Popis konkrétních škod: 

Budova pošty 

Vodou byly poškozeny prostory pošty (vstupní hala, balíkovna, ústředna), dále 3 byty a společné 

prostory. Voda byty poškodila natolik, že dva z nich se staly neobyvatelné (jeden nájemce ukončil 

nájem, druhý si zajistil náhradní ubytování). Celkově bylo v této situaci nutné zajistit statický posudek, 

opravu omítek, vymalování a opravu podlah, výměnu elektroinstalace apod. - cena za všechny tyto práce 

činí Kč  357.680,- (statické posouzení Kč 2.000,-, podlahy - 105.930,- bez DPH, stropy a stěny - 

110.750,- bez DPH, elektroinstalace - 69.000,- bez DPH, revize elektra a plynu - 10.000,- bez DPH). 

Byty Pionýrů 
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Při přívalovém dešti došlo k zatečení vody do rozvodů antén a elektřiny. Bylo nutné opravit rozvody 

elektřiny. Celková cena opravy činí Kč 19.360,-. V této situaci již pojišťovna částečně plnila a to 

v částce Kč 2.420,-, další platba by měla následovat. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění následku živelné katastrofy, musela být situace řešena bez 

odkladu. Drobné výdaje tak proběhly před schválením rozpočtového opatření, platby ostatních velkých 

výdajů (malování, podlahy, elektro) jsou pozastaveny do doby schválení rozpočtového opatření, které 

je uvedeno v návrhu usnesení. 

 

V současné době je potřeba vyřešit odstranění příčiny této havárie a tou je kompletní rekonstrukce 

střechy budovy pošty. Technicky je nutno vyřešit poruchy zaatikového žlabu, netěsnosti krytiny - 

netěsnost alukrytové šablony, netěsná napojení střešních oken - krytiny, mnoho prostupů střechou, 

zvýšení počtu svodů, odvětrání střechy, doplnění tepelné izolace, oprava komínů, nová střešní okna, 

vyřešení komínových lávek, hromosvody, antény atd. Neoficiální nabídkový rozpočet na všechny tyto 

opravy činí cca 1,5 mil. Kč. V současné době je pro nás, vzhledem k umístění České posty, telefonní 

ústředny a sedmi bytů, prioritou. V případě další havárie hrozí nevyčíslitelné škody těmto subjektům. 

Rekonstrukci střechy je možno vyřešit bez nutnosti vyčlení finančních prostředků z FRR. Navrženo je 

převést plánované akce z položky Bytového hospodářství na tuto akci. Konkrétně se jedná o prodloužení 

kanalizační stoky u č.p. 4 a 5 (výběrové řízení vypsáno opakovaně, zájem projevila pouze jedna firma - 

nad naše finanční možnosti), rekonstrukce střechy na bytovém domě Družstevní 875 (projektová 

dokumentace vypracována, dle výkazu výměr nad naše finanční možnosti) a dále rozpočtovým 

opatřením převést z položky "Opravy a udržování" opravy balkonů bytových domů Družstevní 875 

a Pionýrů 932,933 a prostředky na opravu lávky č.p. 3. Celkově tak na tuto akci bude vyčleněno 1,45 

mil. Kč, což by měla být dostačující částka na kompletní rekonstrukci střechy. Naplánované investiční 

akce, které takto budou přesunuty, budou zohledněny v rozpočtu 2017.   

Starosta zrekapituloval věc a otevřel diskuzi. Doplnil, že se jedná o městské byty, pošta, sítě O2...jedná 

se o strategický objekt. 

Paní Čermáková: proč trvá pojišťovně plnění tak dlouho? 

Starosta: s pojišťovnou se jedná, některé záležitosti jsou otázkou komunikace.  

Zvukový záznam: 0:12 - 0:15  min. 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z79/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 20 na převod prostředků z FRR ve výši Kč 346.620,- na odstranění škod 

způsobených přívalovými dešti a převod finančních prostředků v rámci kapitoly Bytové hospodářství. 

231.30 3612 5171 + 349,04 tis. Kč 

231.19 3612 2322 +2,42 tis. Kč 

236.21 6330 5345 + 346,62 tis. Kč 

231.30 6330 4133 + 346,62 tis. Kč 

231.30 3612 5171 -420 tis. Kč 

231.30 3612 6121 +420 tis. Kč 

10) Nákup velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Bakov nad Jizerou - rozpočtové opatření 

č. 21 

Rada města na svém jednání dne 11. 1. 2016 schválila podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 19 

IROP (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program na 

velkokapacitní hasičskou cisternu). Dne 3. 8. 2016 bylo městu doručeno oznámení o schválení dotace. 

Cílem tohoto projektu je náhrada požární cisterny CAS 32 Tatra 815 roku výroby 1987, která je na 

hranici životnosti, za novou moderní velkokapacitní cisternu na dopravu vody. Realizací projektu 

dojde ke zvýšení připravenosti SDH a budou eliminovány stávající negativní jevy současné zastaralé 

techniky.  

Podmínky poskytnutí dotace nevyžadují usnesení zastupitelstva o přijetí dotace, anusnesení o uzavření 

smlouvy (právní akt vznikl, když byla dotace vložena do systému IROP). Jelikož ale vždy zastupitelstvo 

města rozhodovalo o schválení přijetí dotací, je předložena i tato. Dalším důvodem předkládání tohoto 

materiálu je projednání a zajištění financování projektu. 

Rozpočet projektu a financování: 
Celkové předpokládané náklady na projekt činí Kč 7.979.950,-, spoluúčast města tvoří 10% ze 

způsobilých výdajů t.j.  Kč 796.785,-. Včetně nezpůsobilých výdajů činí spoluúčast města Kč 808.885,-

. Proces realizace je rozdělen do dvou let (2016, 2017), rozpis financování v jednotlivých letech viz. 

následující tabulka 
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Název 2016 2017 Celkem 

Celkové výdaje     102 850 Kč      7 877 100 Kč     7 979 950 Kč  

Celkové způsobilé výdaje - investiční                0 Kč      7 865 000 Kč     7 865 000 Kč  

Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční       90 750 Kč           12 100 Kč        102 850 Kč  

Celkové nezpůsobilé výdaje       12 100 Kč                    0 Kč         12 100 Kč  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá nutnost zajištění financování v letošním a příštím roce. Financování je 

navrženo následovně: 

Rok 2016 - formou rozpočtového opatření převést částku ve výši Kč 102.850,- z rezervy na dotační 

řízení (v rámci kapitoly Komunální služby, rozpočet 300 tis. Kč) do kapitoly Požární ochrana. 

Rok 2017 - začlenit částku výdajů Kč 7.877.100,- do rozpočtu města. Jelikož víme, že dotace bude 

proplacena jednorázově během příštího roku, můžeme začlenit do příjmů příštího roku částku dotace ve 

výši Kč 7.171.065,-. Příští rok tak touto dotací vznikne saldo ve výši Kč 706.035,-. Saldo snad bude 

možné vykrýt prodejem stávající cisterny (čekáme na sdělení administrátora dotace). 

Další informace a podmínky vztahující se k dotaci byly přílohou písemného materiálu. 

Starosta: rekapitulace, informoval o změněných podmínkách ze strany poskytovatele dotace. 

Ing. Babák: navrhl změnit usnesení tak, že ZM bere na vědomí přijetí dotace a schvaluje rozpočtové 

opatření, neboť pokud poskytovatel nevyžaduje usnesení zastupitelstva o přijetí dotace a právní akt 

poskytnutí dotace  již nastal, nelze retrospektivně hlasovat a věci, která již nastala. 

V další diskuzi o znění usnesení se zastupitelé dohodli na formulaci, o které bylo dále hlasováno.   

Zvukový záznam: 0:16 - 0:22  min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z80/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

přijetí dotace na "Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Bakov 

nad Jizerou" v rámci IROP, výzvy č. 19 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 21 na převod částky ve výši Kč 102.850 z kapitoly Komunální služby do 

kapitoly Požární ochrana. 

231.30 3639 6121 -102,85 tis. Kč 

231.30 5512 5169 +102,85 tis. Kč 

u k l á d á 

vedení města a finančnímu odboru začlenit zbývající část nákladů projektu do návrhu rozpočtu na rok 

2017. 

 

11) Rozpočtové opatření č. 22 - VO v ulici Ku Splávku, Konečná a Sadová 

Na letošní rok je v rozpočtu plánována částka ve výši Kč 400.000,- na výměno VO v části ulic Ku 

Splávku, Konečná a Sadová. Dne 25.7.2016 bylo radou města vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 

Dne 17.8.2016 byly otevírány obálky. Z 10 oslovených dodavatelů dorazila nabídka pouze od jednoho. 

Nabídková cena však převyšuje částku vyčleněnou v rozpočtu. Hodnotící komise proto doporučila 

radě města předložit zastupitelstvu rozpočtové opatření na dofinancování akce. Částka, o kterou je 

potřeba navýšit rozpočet činí cca Kč 85.000,-. K financování je, stejně jako u rozpočtového opatření 

týkajícího se Městské policie, navrženo použít prostředky z prodeje dřeva. 

Ing. Babák: bylo při sestavování rozpočtu vycházeno z konkrétní cenové kalkulace, nebo byla částka 

stanovena odhadem a jsou ceny v nabídce cenami obvyklými? 

P. Janda: cenová nabídka je odpovídající, při přípravě rozpočtu bylo počítáno s cenou odhadovanou, 

přičemž ze Sadové ulice byla navíc poptána "propojka" do ulice Ku Splávku, takže předmět zakázky 

byl rozšířen oproti původnímu záměru. Cenovou nabídku kontroloval, ceny jsou odpovídající.  

Zvukový záznam: 0:23 - 0:27  min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

 Usnesení č. Z81/5-2016 

Zastupitelstvo města 

 s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 22 ve výši Kč 85.000,- na dofinancování výměny VO v ulicích Ku Splávku, 

Konečná a Sadová. 

231.19 1032 2111 +85 tis. Kč 

231.30 3631 5171 +85 tis. Kč 
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12) Bezpečnostní opatření Chudoplesy, rozpočtové opatření č. 23 

Od počátku roku 2016 probíhá intenzivní jednání se Středočeským krajem ohledně investiční akce  

„II/610 Chudoplesy, dopravně - bezpečnostní opatření“, která má zajistit bezpečnější provoz a pohyb 

osob a občanů v místní části Chudoplesy.  O této záležitosti je zastupitelstvo města průběžně 

informováno na svých řádných jednáních. Byla vyhotovena PD včetně předpokládaného rozpočtu 

a rozdělení finanční participace Středočeského kraje a Města Bakov nad Jizerou.  Nyní bylo vydáno 

územní rozhodnutí a probíhá vydání stavebního povolení. Následně proběhne výběrové řízení na 

zhotovitele, které bude zajišťovat KSÚS. 

Dle předpokládané finanční participace města bylo potřeba přijmout rozpočtové opatření na 

profinancování spoluúčasti města na této akci. 

V rozpočtu pro rok 2016 je v kapitole Komunikace vyčleněna částka ve výši 2 mil. Kč na opravu 

místní komunikace v obci Chudoplesy. Po koordinační schůzce se společností VaK, a.s. Mladá 

Boleslav (záměr výměny vodovodu v roce 2017) a po jednání s OV Chudoplesy bylo předběžně 

domluveno, že v případě realizace bezpečnostního opatření podél silnice II/610 bude toto prioritou 

a zmíněné finanční prostředky budou použity právě na tuto investiční akci. Protože aktuální fáze 

procesu příprav tohoto projektu skutečně nasvědčuje tomu, že se uskuteční, je předloženo toto 

rozpočtové opatření.   

Jedná se o rozpočtové opatření č. 23 na převod částky 2.000.000,- Kč v rámci kapitoly Komunikace 

z provozních do investičních výdajů. 

Starosta zrekapituloval věc, informoval, že předpoklad zahájení stavebních prací je v říjnu letošního 

roku, předpokládaný procentuální podíl města na akci je 20%.  

Mgr. Štěpánová: byl projekt projednán s OV? 

P. Rajtr se vyjádřil, že ano, souhlasí s tím.  

Dále starosta podle promítnuté koordinační situace popsal projekt.  

Mgr. Štěpánová: bude zastupitelstvo schvalovat smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů? 

Starosta: smlouva zatím není k dispozici, jakmile bude k dispozici, bude předložena radě města.  

Zvukový záznam: 0:28 - 0: 37 min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 1 

Usnesení č. Z82/5-2016 

Zastupitelstvo města 

b e r e   n a   v ě d o m í 

aktuální informace o stávajícím stavu projektu investiční akce „II/610 Chudoplesy, dopravně - 

bezpečnostní opatření“ 

s c h v a l u j e 

realizaci projektu "II/610 Chudoplesy, dopravně - bezpečnostní opatření" dle předložených 

informačních materiálů,  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 23 na převod finančních prostředků v rámci kapitoly Komunikace z provozních 

do investičních výdajů: 

231.30 2212 5171 -2.000 tis. Kč 

231.30 2212 6121 +2.000 tis. Kč 

 

13) Žádost o koupi částí pozemků parc.č.885/1 a 887/1, vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 

[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.  

[osobní údaj odstraněn] koupili nemovitost pozemek parc. č. st. 1150 se stavbou domu čp.954, 

a zahradou parc. č. 885/7 v roce 2009. Následně bylo zjištěno, že jejich pozemek parc. č. 885/7 je 

přeplocený do sousedních pozemků parc.č.885/1 a 887 /1v majetku města. Pozemek přeplotil a  plot 

vybudoval původní vlastník. V roce 2011 požádali [osobní údaj odstraněn] o koupi této přeplocené části 

o výměře cca 93 m2. Záležitost byla tehdy předložena radě města, která doporučila jednat o pronájmu, 

a to s ohledem na zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví Města  (z důvodu zachování přístupu ke 

skále). 

V té době bylo totiž jednáno s vlastníky sousední nemovitosti o narovnání majetkoprávních vztahů. 

[osobní údaj odstraněn] mají uzavřenou nájemní smlouvu na část pozemku parc.č.885/1 a 886/1, celkem 

o výměře cca 75 m2. Pozemek parc.č.885/11 pod dílnou si [osobní údaj odstraněn] od města koupili. 
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[osobní údaj odstraněn] tedy souhlasili s pronájmem, a dne 9.1.2012 uzavřena nájemní smlouva na části 

p.p.č.885/1 a 887/1, o výměře cca 93m2, na dobu neurčitou, 372,- + infl.. Původní plot je nyní ve velmi 

špatném stavu. Žadatelé chtějí vybudovat nové oplocení, ale mají zájem o menší část pozemků města, 

než mají dosud pronajato. Tuto část by si ovšem chtěli koupit. Šlo by o cca  40 m2, tak jak je vyznačeno 

v přiloženém výkresu. 

Nové oplocení by pak vybudovali podle nového zaměření geometrickým plánem a kupní smlouvy. 

V případě neschválení odkupu této části, oplotí [osobní údaj odstraněn] svůj pozemek parc. č. 885/7 

podle hranic v katastrální mapě.  O další pronájem totiž nemají zájem a mají v úmyslu nájemní smlouvu 

vypovědět, pronajatý pozemek vyklidí a uvedou do původního stavu. Prodejem požadované části 

pozemku zůstane zachován přístup ke skále. Jedná se o menší výměru než požadovanou v roce 2011. 

Správa majetku doporučuje záměr vyvěsit. 

Rada města na své jednání dne 30.3.2016 projednala výše uvedené a uložila předložit věc zastupitelstvu 

města s tím, že doporučuje schválit vyvěšení záměru prodeje tak, jak je navrženo v usnesení.   

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.4.2016 usnesením č.Z48/3-2016 neschválilo vyvěšení 

předloženého záměru prodeje a uložilo OSMM dále jednat se žadateli o odkoupení celého zaploceného 

prostoru. Dne 2.5.2016 proběhlo osobní jednání s vedoucím technické čety a žadateli. Na místě bylo 

ujednáno, že si žadatelé koupí celý zaplocený prostor, v rozsahu, který mají nyní v nájmu, jedná se o cca 

93 m2. 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.06.2016 usnesením č.Z 68/4-2016 schválilo vyvěšení 

záměru prodeje částí p.p.č.885/1 a 887/1, celkem o výměře cca 93 m2. Záměr vyvěšen dne 29.06.2016, 

sejmut dne 18.07.2016. 

Cena obvyklá za prodej takovéhoto pozemku je 50 Kč/m2, z tohoto důvodu byla také kupní cena 

navržena v usnesení v této výši.  

Po rekapitulaci starosty bez dalších dotazů. 

Zvukový záznam: 0:37 - 0: 38 min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z83/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy kupní týkající se 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 mezi Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj 

odstraněn] za částku 50 Kč/m2, za podmínek stanovených smlouvou.  

u k l á d á 

OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 

 

14) Žádosti o prodej částí pozemku parc.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 

Společnost ŽIVO, s.r.o., zastoupená na základě plné moci  Kameníkovou Natašou ze dne 10.6.2016 

žádá dopisem dne 24.06.2016 o koupi části pozemku parc.č. 356/1, k.ú. Bakov nad Jizerou, za účelem 

její rekultivace. Na předmětnou část pozemku je uzavřena s žadatelem nájemní smlouva ze dne 

1.11.2008, na dobu neurčitou, nájemné ve výši 7.000,-- Kč/rok, jedná se o výměru 1460 m2 (až 

k místní vodoteči). 

Pozemek parc.č.356/1 je druh pozemku ostatní plocha a navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. 

Stav pozemku je nadmíru neutěšený. Na pozemku se nachází různý náletový porost (vrba, bříza, topol).  

V této lokalitě se nachází místní vodoteč, která je ve správě Povodí Labe, jedná se o zátopové území. 

V předchozích případech prodeje pozemků v této lokalitě byl zachován pruh od místní vodoteče v šíři 

cca 5 m, naposledy při prodeji pozemku parc.č.357/24 manželům [osobní údaj odstraněn]. Z tohoto 

důvodu se nabízí zachovat výše uvedený prostor po celé délce vodoteče. Žadatel s tímto souhlasí. 

V případě prodeje by se jednalo o výměru cca 1150 m2. 

V této souvislosti byla předložena další žádost. 

[osobní údaj odstraněn], Bakov n.J. zastoupen na základě plné moci Kameníkovou Natašou ze dne 

10.6.2016 žádá dopisem dne 24.06.2016 o koupi části pozemku parc.č.356/1, k.ú. Bakov nad Jizerou, 

za účelem její rekultivace. Žadatel vlastní sousední pozemky dle přiložené grafické přílohy. Na 

předmětnou část je uzavřena s žadatelem nájemní smlouva ze dne 01.08.2016, na dobu neurčitou, 

nájemné 4/Kč/m2/rok + infl.  Žadatel také souhlasí se zachováním prostoru k vodoteči. Jednalo by se 

o výměru cca 120 m2.  
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Na požadované části pozemku 356/1 není přístup po zpevněné komunikaci ani cestě. Samostatně jsou 

tyto části neprodejné a nemají pro Město význam. Na jejich zkulturnění jsou potřeba velmi značné 

náklady. 

Rada města na svém jednání dne 25.07.2016 výše uvedené projednala a usnesením č. R 226/15-2016 

uložila věc předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí o dalším postupu. 

Starosta předal slovo paní Šubrtové, která dle mapového podkladu  zrekapitulovala záležitost.  

Paní Čermáková: jak se v současné době o pozemky město stará? 

Místostarosta: město se nyní o pozemky nestará. 

Paní Šubrtová: pozemek je v pronájmu společnosti Živo s.r.o., stav pozemku je neutěšený.  

Ing. Babák: v důvodové zprávě se uvádí, že pozemek je v neutěšeném stavu, jakmile ho město prodá, 

bude "utěšený"? 

Mgr. Štěpánová: bylo v nájemní smlouvě uvedeno, že se o pozemek nájemce bude starat? Pokud ano, 

nemělo by zastupitelstvo k této informaci přihlížet. Byla navržena kupní cena? 

Paní Šubrtová: cena navržena nebyla, nyní se jedná o vyvěšení záměru prodeje, v žádosti cena uvedena 

nebyla.  

P. Kameníková: jedná o zátopovou oblast, v minulosti byl obdobný pozemek  prodán  panu [osobní údaj 

odstraněn]  za 30,-Kč/m2. Nabízí se, aby cena pro pana [osobní údaj odstraněn], nebo pana [osobní údaj 

odstraněn]  byla obdobná.  

P. Šubrtová: mělo by být vycházeno z ceny, za kterou v loňském roce město prodávalo sousední 

pozemek, která byla 120,-Kč/m2. 

Ing. Babák: pozemek je pro město nevyužitelný, ale město pronajalo pozemek právě žadatelům proto, 

aby byl udržovaný.  

Místostarosta: místo zná, nejde o neutěšení stav proto, že by pozemek [osobní údaj odstraněn]  

neudržovali, ale zejména proto, že zde jsou dřeviny, které potřebují zásadnější zásahy, navíc se jedná 

o bývalou skládku. Věří tomu, že po prodeji by se o pozemek majitelé starali a uvedli ho do pořádku. 

Nyní by vyvěsil záměr a pak se uvidí. 

Paní Čermáková: po prodeji by zde zůstal pětimetrový pruh, o který se město bude muset starat.  

Mgr. Štěpánová: zastupitelstvo by mělo rozhodnout o formě prodeje současně s vyvěšením záměru.  

Paní Šubrtová: v daném případě by mělo jít o přímý prodej, pro nikoho jiného nemá tento pozemek 

význam.  

Ing. Babák: navrhl vyvěsit záměr prodeje s tím, že se prodej bude řídit obálkovou metodou, přičemž 

zastupitelstvo poté rozhodne o tom, zda prodá, případně komu. 

Dále bylo hlasováno o vyvěšení záměru.  

Zvukový záznam: 0:38 - 0: 56 min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z84/5-2016 

Zastupitelstvo města 

p r o j e d n a l a 

žádosti ze dne 24.06.2016, obě týkající se koupě částí pozemku parc.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou, 

s c h v a l u j e 

vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou, 

u k l á d á 

OSMM informovat žadatele. 

  

15) Žádost o prodej části pozemku parc.č.375/21 k.ú. Bakov nad Jizerou 

[osobní údaj odstraněn], Bakov nad Jizerou dopisem dne 23.05.2016 žádá o koupi části pozemku 

parc.č.375/21, o výměře cca 40 m2, k.ú. Bakov nad Jizerou. Žadatel je spoluvlastníkem sousedního 

pozemku parc.č.st.260, součástí pozemku je rodinný dům čp. 228. Výměra pozemku p.č.st.260 je 

celkem 192 m2, na nezastavěné části pozemku je zahrádka, o výměře cca 80m2. Z výše uvedených 

výměr vyplývá, že prostor kolem rodinného domu je velmi ohraničený. S ohledem na shora uvedené 

omezení, žadatel žádá o koupi části pozemku, a tím možnost rozšíření své zahrady. Žadatel pozemek 

pravidelně udržuje sekáním až k panelové cestě. 

Pozemek parc.č.375/21, ost.plocha, jiná plocha, je celkem o výměře 510 m2. Pozemek je zatížen 

věcným břemenem pro ČEZ Distribuce, a.s., nicméně předmětná část pozemku není tímto břemenem 

dotčena. Pozemek slouží v současnosti, stejně jako v minulosti jako veřejné prostranství, a umožňuje 

přístup k čp. 118 a čp. 119. Podél východní hranice pozemků rodinných domů čp. 228 a čp.167 je 

pozemek rovinatý a je tak jako v minulosti využíván jako jediná přístupová cesta pro auto k čp. 119, 

v šíři asi 3,5 m, jak je vidět na přiložené fotografii. Zbytek pozemku se svažuje k panelové cestě. 
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Místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku v šíři 2 m, by zasahovala do výše 

uvedeného přístupu. Z tohoto důvodu OSMM vyvěšení záměru nedoporučuje. 

Rada města na svém jednání dne 25.07.2016 výše uvedené projednala a usnesením č.R 225/15-2016 

uložila OSMM záležitost předložit na jednání ZM a doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyvěšení 

záměru prodeje. 

Přítomná občanka doplnila, že historicky již žadatel žádal o prodej části pozemku, stavební odbor 

tento prodej nedoporučil s tím, že je zde šachta a vodovodní řád, navíc jde o jediný přístup do 

vedlejšího rodinného domu. 

Mgr. Štěpánová upozornila, že se zastupitelstvo musí vypořádat se žádostí. 

Následně bylo hlasováno o usnesení, které bylo upraveno podle požadavku Mgr. Štěpánové. 

Zvukový záznam: 0:56 - 0:59  min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z85/5-2016 

Zastupitelstvo města 

n e s c h v a l u j e 

prodej části pozemku parc.č.375/21, o výměře cca 40 m2 k.ú. Bakov nad Jizerou, 

u k l á d á 

OSMM informovat žadatele. 

 

16) Žádost o koupi pozemku parc.č.100/1 k.ú. Malá Bělá 

[osobní údaj odstraněn] žádá dopisem dne 15.06.2016 o koupi pozemku parc.č.100/1 k.ú. Malá Bělá. 

Zastupitelstvo města na svém jednání stejného dne 15.06.2016 projednalo záležitost týkající se výše 

uvedeného pozemku, v souvislosti s žádostmi jiných žadatelů ze dne 04.04.2016 a 04.03.2015 

a usnesením č. Z 67/4-2016 neschvaluje  v současné době, vzhledem k případné možné výstavbě 

kanalizace v lokalitě Malá Bělá, vyvěšení záměru prodeje výše uvedeného pozemku. 

Žádost [osobní údaj odstraněn] je předložena zastupitelům dodatečně, neboť byla městu doručena až 

v den předešlého jednání ZaM, tudíž s ohledem na časový prostor již nemohla být součástí připraveného 

materiálu.  Žadatel byl informován o výsledku jednání dne 15.06.2016 respektive neschválení vyvěšení 

záměru. 

 Starosta zrekapituloval informace. K věci neměli zastupitelé další dotazy. 

Zvukový záznam: 1:00 - 1:01  min.  

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

Usnesení č. Z86/5-2016 

Zastupitelstvo města 

b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost o koupi pozemku parc.č.100/1 ze dne 15.06.2016 a trvá na usnesení  č.Z 67/4-2016 ze dne 

15.06.2016. 

 

17) Žádost o koupi části pozemku p.č.95/6 v k.ú. Malá Bělá 

Pan [osobní údaj odstraněn] dne 25.07.2016 žádá o koupi části pozemku parc.č.95/6 (označenou 

v geometrickém plánu č.287-418/2014 jako p.p.č.95/22, o výměře 11 m2) a pronájem části pozemku 

parc.č.100/1 , o výměře cca 120 m2, vše k.ú. Malá Bělá. 

Žadatel je vlastníkem sousedních pozemků parc.č.100/9 a parc.č.100/10. Při koupi pozemku 

parc.č.100/10 v roce 2014 od Města Bakov nad Jizerou na stavbu rodinného domu, v souladu se 

smlouvou budoucí kupní, bylo zjištěno, že část zahrady resp. pozemku parc.č.100/9  je zaplocená. 

Vypracováním geometrického plánu  č.287-418/2014 na náklady pana [osobní údaj odstraněn] bylo 

zjištěno, že se jedná o výměru 11 m2. Prodejem předmětného pozemku dojde k uspořádání 

majetkoprávních vztahů. 

Žadatel současně žádá o pronájem části pozemku parc.č.100/1, o výměře cca 120 m2 pro účel využití 

chovu drobné domácí zvěře.  Pozemek by oplotil a udržoval. Pozemek parc.č.100/1 byl předmětem 

jednání ZaM 15.06.2016, kdy usnesením č.Z67/4-2016 zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje, a to 

s ohledem na možnou výstavbu kanalizace. Pozemek není v současné době udržován, jeho stav je velmi 

neutěšený.  Pronájmem části pozemku by se jeho stav zlepšil a částečně zkultivoval. Žadatel souhlasí 

s pronájmem do té doby, než bude známo, jaký je záměr města s pozemkem. 

Rada města výše uvedené projednala dne 24.08.2016 a usnesením č. R 238/17-2016 schválila vyvěšení 

záměru pronájmu části pozemku parc.č.100/1, o výměře cca 120 m2   k.ú. Malá Bělá, uložila OSMM 
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předložit ZM k projednání záměr prodeje a doporučuje zastupitelstvu města  tento záměr prodeje části 

pozemku parc.č.95/6  k.ú. Malá Bělá vyvěsit. 

Bez připomínek.  

Zvukový záznam: 1:01 - 1:06  min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z87/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.95/6 (označenou v geometrickém plánu č.287-

418/2014 jako p.p.č.95/22, o výměře 11 m2) k.ú. Malá Bělá, 

u k l á d á 

OSMM informovat žadatele a vyvěsit záměr prodeje. 

 

18) Žádost o směnu č.p.p.č.91/8 za část p.p.č.91/7, vše v k.ú. Buda 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.4.2016 usnesením č.Z47/3-2016 stáhlo z programu 

uzavření smlouvy směnné 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, k.ú. Buda mezi Městem Bakov nad Jizerou 

a spoluvlastníky pozemku parc.č.91/8 k.ú. Buda a uložilo odboru správě majetku města s doplňujícími 

informacemi předložit opětovně zastupitelstvu města. 

[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. 

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.   

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

směny. Záměr vyvěšen dne 15.3.2016, sejmut dne 31.3.2016. K záměru byla zaslána připomínka 

manželů [osobní údaj odstraněn]  a manželů [osobní údaj odstraněn], která byla předložena na jednání 

13.4. 2016. Jedná se o majetkovou záležitost, kde Město směňuje pozemky se soukromou osobou. Na 

jednání ZaM byla vedena diskuze, zda je či není dohoda mezi vlastníky pozemků dotčené lokality. 

[osobní údaj odstraněn]  dopisem dne 30.5.2016 znovu žádají o směnu části pozemku parc.č.91/8 

a 91/7. Navrhují větší výměru než původně žádali, v šíři 8 m, tj. cca 328 m2, a to s ohledem  na tu 

skutečnost, že dohoda se spoluvlastníky pozemku 91/4 není možná. Novým návrhem směny by se 

vyřešil přístup na pozemek žadatelek, jedná se o majetkovou záležitost. Výše uvedené bylo předloženo 

RaM dne 06.06.2016, která usnesením č. R185/12-2016 schvaluje vyvěšení záměru směny č.p.p.č.91/7 

za č.p.p.č.91/8 ve větším rozsahu, o výměře cca 330 m2. Záměr vyvěšen dne 13.06.2016, sejmut dne 

29.06.2016. Na výše uvedený záměr byla dne 27.06.2016 doručena připomínka [osobní údaj 

odstraněn], která byla přílohou tohoto materiálu.  

Starosta zrekapituloval věc, uvedl že od posledního jednání k dohodě vlastníků nedošlo.  

Ing. Babák: je v té záležitosti vše jasné, nejsou žádné připomínky? 

Starosta: záměr byl vyvěšen, připomínky měla paní [osobní údaj odstraněn].   

Ing. Babák: paní [osobní údaj odstraněn]  má vážné připomínky, v podkladech však nebyly 

vysvětleny. Jedná se zejména o nevyřešenou otázku souladu směny pozemku s územně plánovací 

dokumentací. K tomuto není v písemném podkladu vysvětlení. 

P. Peroutka: paní [osobní údaj odstraněn]  nerespektuje změnu ÚP č. 4, kde byla tato situace řešena, 

zde je uvedeno, že ÚP zde cestu jako veřejně prospěšnou stavbu nevymezuje a cesta se bude řešena 
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územním rozhodnutím. Paní [osobní údaj odstraněn]  porovnává územně plánovací dokumentaci 

s touto směnou, přičemž územně plánovací dokumentace neurčuje, kudy cesta povede.  

Mgr. Stránská: obdržela před jednání e-mail paní [osobní údaj odstraněn]  a předala jej k promítnutí 

zastupitelům.  

Ing. Babák: aby zastupitelé dostali potřebné informace, bude potřeba přizvat k jednání Ing. arch. 

Bočka, je to tak?  

P. Peroutka: ano, Ing. arch. Boček je se situací seznámen, nebrání se vysvětlení celé situace a má 

stejný názor, jaký zde před chvílí byl prezentován. 

Mgr. Stránská: podle informace v mailu od paní [osobní údaj odstraněn]  se domnívá, že zastupitelům 

nebyly předloženy veškeré informace. 

Starosta: na posledním jednání vystoupila paní [osobní údaj odstraněn] a veškeré informace zde 

zazněly. V rámci této záležitosti však není předmětem jednání vybudování komunikace a budoucí 

výstavba, řešeno je pouze zpřístupnění pozemku vzadu a pozemku města pro další záměr, aby se tímto 

celá lokalita nezablokovala.  

Tajemnice: v dané chvíli je řešena žádost dvou občanů, která je z pohledu občanského zákoníku 

i zákona o obcích naprosto v pořádku.  

P. Peroutka: ze zápisu z jednání jasně vyplývá, že stavební úřad nepovažuje za relevantní tvrzení paní 

[osobní údaj odstraněn].  

Mgr. Šulc: město řeší směnu pozemku, neřeší stavbu komunikace a nechápe smysl této debaty.  

Dále bylo diskutováno na téma, zda zastupitelé měli, či neměli komplexní informace, zda město 

zaujalo konkrétní stanovisko a ve věci se orientuje, jaký záměr sleduje paní [osobní údaj odstraněn]  

tím, že připomínkuje a brání směně částí pozemků, zda ve věci město postupovalo korektně vůči paní 

[osobní údaj odstraněn]. V diskuzi byly opakovány připomínky a informace, které již dříve zazněly - 

viz zvukový záznam.  

Přítomná žadatelka paní [osobní údaj odstraněn] se vyjádřila, že jednali s paní [osobní údaj odstraněn] 

, pokoušeli se s ní dohodnout a vyjít vstříc jejím požadavkům. Obává se, že na žádný z návrhů paní 

[osobní údaj odstraněn]  nepřistoupí, stále bude zdržovat řešení. Podle [osobní údaj odstraněn] nemá 

paní [osobní údaj odstraněn]  zájem se dohodnout. Jejich záměrem je vyřešit přístup na zadní 

pozemek, ať už kvůli údržbě, nebo budoucímu využití. Domnívají se, že vše je v osobní rovině. 

Mgr. Stránská: podle toho, co píše paní [osobní údaj odstraněn], jí jde hlavně o to, aby se uskutečnila 

schůzka s Ing. arch. Bočkem, na které by se vše vyřešilo.  

Ing. Babák: citoval část vyjádření paní [osobní údaj odstraněn]  a dotázal se, zda pokud je v ÚP 

komunikace veřejná obslužná komunikace, naráží paní [osobní údaj odstraněn] na tento rozpor. Pokud 

by tam byly další městské pozemky a město je prodá, bude mít předkupní právo na odkup 

komunikace, pokud jsou dle zákona komunikace výhradně v majetku obce?  

P. Peroutka: výklad paní [osobní údaj odstraněn]  není přesný, stále je v platnosti vyhláška, která říká, 

že stavební pozemek pro rodinný dům je zpřístupněn komunikací, která je na veřejném prostranství 

o šíři 8 m, což znamená, že podle zákona o obcích může být veřejným prostranstvím i soukromý 

pozemek. Vyjádření paní [osobní údaj odstraněn]  je vytržené z kontextu.  

Další diskuze neměla konkrétní závěr.  

Mgr. Paclt: podle názoru právníka a odpovědných úředníků nemá paní [osobní údaj odstraněn]  

pravdu. Právník města nemůže přezkoumávat stanovisko stavebního úřadu.  

Mgr. Štěpánová: navrhla stáhnout bod z programu jednání a předložit ho s vyjádřením právníka města 

a stavebního úřadu. 

Po další diskuzi navrhl starosta hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen: 9-0-5 

Dále bylo hlasováno o návrhu Mgr. Štěpánové - 11-1-0 

Zvukový záznam: 1:06 - 1:57  min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 1  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z88/5-2016 

Zastupitelstvo města 

p r o j e d n a l o 

žádost o směnu týkající se části pozemku parc.č.91/7, o výměře cca 330 m2 a části pozemku 

parc.č.91/8, o stejné výměře cca 330 m2, vše v k.ú. Buda mezi Městem Bakov nad Jizerou 

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

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

výše uvedenou žádost,  

u k l á d á 

OSMM s předložit žádost na příští jednání ZM spolu se stanovisky kompetentních osob k vzneseným 

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

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.06.2016 usnesením č. Z69/-2016 konstatuje, že nebylo 

přijato platné usnesení ve věci níže uvedených žádostech: 

[osobní údaj odstraněn] Kněžmost, vlastník pozemku parc. č. 29/42 a parc. č. st. 71, žádá dopisem dne 

24.2.2016 o koupi sousední přilehlé části pozemku parc.č.29/7 o výměře cca 10 m2,  pro zajištění 

přístupu, vše v kú Buda. 

[osobní údaj odstraněn], Bakov nad Jizerou, 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 Romanou Šubrtovou, 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. 

[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 

pana [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. Podle platných 

právních předpisů zde nelze zřídit žádnou trvalou stavbu.  Změna ÚP č.4 přestala sledovat zájem 

stavebních pozemků  v této části, a to s ohledem na stanovení této části jako chráněné oblasti. 

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. 

Na základě výše uvedených skutečností je věc opakovaně předložena zastupitelstvu k rozhodnutí. 

S ohledem na to, že občané podali žádost o řešení věci již v únoru letošního roku, je vhodné, aby 

zastupitelstvo zaujalo konkrétní stanovisko.  

Starosta předal slovo p. Šubrtové, která zrekapitulovala věc. 

Mgr. Štěpánová: jak je odůvodněno stanovisko, že stav není v souladu s novým občanským zákoníkem, 

proč přístup k pozemku nelze řešit věcným břemenem?  

Paní Šubrtová: není to výslovně v rozporu se zákonem, ale protože věcné břemeno je úplatné a platí se 

každý rok, požádala paní [osobní údaj odstraněn]  o jeho zrušení.  

Paní Čermáková: takže paní [osobní údaj odstraněn]  požádala o zrušení VB z důvodu, že platí vysoké 

poplatky? 

Paní Šubrtová: ano, povinnost každoročně platit věcné břemeno by stále trvala. 
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Mgr. Paclt: na otázku není připraven, věcná břemena se řídí aktuálním platným zákonem.  

Mgr. Štěpánová: je nabídnuta cena? 

Tajemnice: zatím ne, bude se pouze vyvěšovat záměr.  

Ing. Babák: nebude do budoucna problém s údržbou městských pozemků? 

P. Janda: problém nebude. 

Zvukový záznam: 1:58 - 2:05 min. 

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z89/5-2016 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.29/7, o výměře cca 50 m2 k.ú. Buda 

u k l á d á 

OSMM informovat žadatele a vyvěsit záměr prodeje.  

  

20) Směna části p.p.č.491 kú. Zvířetice a části p.p.č.478/2 kú. Bítouchov u Ml.Boleslavi 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.06.2016 usnesením č.Z 66/4-16  schválilo 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.  

Omylem v psaní došlo k chybnému označení katastrálního území  Malá Bělá u pozemku parc.č.478/2 

na místo správného označení k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi.   

Z tohoto důvodu je dle jednacího řádu čl.14 odst. V. věty druhé nezbytné výše uvedené usnesení 

revokovat a znovu schválit celé jeho znění se správným katastrálním územím pozemku parc.č.478/2. 

Bez připomínek. 

Zvukový záznam: 2:05 - 2:06  min.  

Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení č. Z90/5-2016 

Zastupitelstvo města 

r e v o k u j e  

usnesení č.Z66/4-2016 a  

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. Bítouchov u Mladé Boleslavi  mezi Městem 

Bakov nad Jizerou a Obcí Bítouchov, za podmínek stanovených smlouvou, 

 

21) Informace 

Starosta na začátku jednání předložil v písemné podobě informace, které se týkaly: 

Bezpečnostního opatření Chudoplesy - bylo vydáno Územní rozhodnutí, probíhá proces pro vydání 

stavebního povolení a vše směřuje k VŘ  na zhotovitele stavby s předpokládaným zahájením realizace 

10/2016. Dále informoval o Česko - slovinské „spolupráci“ - navázání kontaktu s velvyslanectvím 

slovinské republiky ohledně profesora Karla Chodounského, lékaře, farmakologa a přednášejícího na 

Karlově a Masarykově univerzitě, jednoho z největších propagátorů česko-slovinské vzájemnosti 

v oblasti  vysokohorské turistiky a alpinismu - rodáka ze Studénky 10.10. 2016 se uskuteční návštěva 

Slovinského velvyslance pro ČR v Bakově nad Jizerou. 

Termíny jednání ZM na druhé pololetí 2016 - středa 19. října - včetně informací o TIC Zvířetice 

a projektu Vision 21 v sezoně 2016 - V. Dvořák podá aktuální informace, dále ve středu 7. prosince 

2016. 

Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2017 -  materiál byl předložen na jednání. Chodníku Malá 

Bělá - slavnostní otevření se uskuteční 20.9.2016 od 11:00 u restaurace Klokočka. 

Výsluní - PD pro územní rozhodnutí - na základě VŘ byl vybrán zhotovitel MSM Project, s.r.o. - 

koordinační schůzka se předpokládá 16.9.2016. 

Dobývacím prostoru – v 07/2016 odesláno na OBÚ ve spolupráci s Mgr. Motlem a JUDr. Flegelem za 

Město Bakov nad Jizerou Vyjádření s potvrzením našeho setrvalého stavu k celé problematice. 

Přípravě Studie náměstí - vytvoření „přípravné“ 5 - 10 členné skupiny pro spolupráci s externí 

společností zastřešující přípravu „architektonické soutěže“. Starosta požádal případné zájemce 

o sdělení své účasti do 12.9.2016. V nejbližší době by se měla konat přípravná schůzka s přípravným 

týmem a architektonickou firmou. 
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Paměti města Bakova nad Jizerou II. díl s názvem  Z rakouských okovů ke svobodě 1849 - 1918 - 

autora PhDr. Vladimíra Bednáře - již v prodeji. Třetí díl se předpokládá do konce .Tajemnice 

informovala o výběru nového vedoucího OSMM, nastoupí od 1.10.2016. Bylo vypsáno výběrové 

řízení na asistentku starosty, nyní probíhá hodnocení, pohovory budou cca do dvou týdnů hotové.  

Informace o Zvířeticích budou podány na příštím jednání.  

Zvukový záznam: 2:06 - 2:15  min.  

Usnesení č. Z91/5-2016 

Zastupitelstvo města 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené informace o: 

- projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy  

- Česko - slovinské „spolupráci“ 

- termínech jednání ZM na druhé pololetí 2016 -  19. října a  7. prosince 

- harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2017 

- výběru zhotovitele projektové dokumentace na územní rozhodnutí ve věci "Výsluní"  

- postupu ve věci dobývacího prostoru  

- přípravě Studie náměstí 

- vydání druhého dílu Paměti města Bakova nad Jizerou  Z rakouských okovů ke svobodě 1849 - 1918 

- výběru nového vedoucího OSMM 

- vypsání výběrové řízení na asistentku starosty 

 

22) Diskuze zastupitelů 

Paní Čermáková se dotázala, jaký je záměr s restaurováním Svaté trojice na náměstí.  

P. Peroutka: na schůzce s památkáři tito oznámili, že pravidelnou údržbu památky provede jimi určený 

odborník. Náklady na restaurátorské práce přislíbili podpořit dotačními finančními prostředky.  Paní 

Čermáková požádala o průběžné informování. Tajemnice dodala, že nyní se řeší restaurátorský záměr, 

o postupu restaurování budou zastupitelé informováni.  

Paní Čermáková požádala o větší zviditelnění strážníků městské policie ve městě.  

Ing. Babák: jak bylo řešeno rušení nočního klidu na Zvířeticích na soukromém pozemku na začátku 

července? Tajemnice: na město nebyla doručena žádná stížnost občanů. Ředitel MěP: večer zde byla 

hlídka strážníků, řešila nadměrný  

hluk, navíc ze Zvířetic se zvuky linou velmi snadno. Dále Ing. Babák upozornil na nutnost úpravy 

OZV týkající se hudebních produkcí ve městě v souladu s novou zákonnou normou.  

P. Rajtr: v Chudoplesích se staví zeď, na kterou zastupitelstvo schválilo financování na minulém 

jednání, je hotová ze tří čtvrtin. 

JUDr. Dvořák: jak je daleko záležitost se stavbou sportovní haly? Starosta: minulý týden proběhla 

schůzka se zhotovitelem studie, do konce června byl termín na vyjádření od sportovních organizací, 

v červenci byla urgována vyjádření, která dosud nebyla doručena. Nyní je potřeba se dohodnout 

v rámci pracovní skupiny, v jakém rozsahu bude studie vyhotovena.  

Ing. Babák požádal o zařazení informací o postupu v přípravě sportovní haly na příští jednání 

zastupitelstva.  

Mgr. Štěpánová: na webu není zveřejněna informace o výběrovém řízení na PD na opravu 

házenkářského hřiště. Byla částka v rozpočtu? Starosta: proběhlo poptávkové řízení v souladu se 

směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, peníze byly v kapitole určené na projektové dokumentace, 

rada města o tom byla informovaná.  

Místostarosta: opravovat by se měl svah a zeď na něm, bude řešen povrch hřiště, bude řešen havarijní 

stav tribuny, projekt a rozpočet bude zastupitelům předložen k informaci a projednání. 

Mgr. Štěpánová: došlo k posunu ohledně kaple sv. Stapina?  Starosta: po telefonických urgencích 

směřovaných na MFČR ohledně sjednání schůzky se den před jednáním ozvali zástupci ministerstva  

a oznámili, že v nejbližších dnech bude starosta kontaktován ohledně termínu schůzky.   

Přítomný pan Pálka doplnil, že  náměstek JUDr. Jiří Jirsa a ředitel Ministerstva zemědělství JUDr. Jiří 

Georgiev přislíbili svolat schůzku na toto téma. Dle informací p. Pálky jsou ochotné se finančně 

interesovat i Lesy ČR.  

Mgr. Štěpánová: požádala o předložení právního rozboru k věci kontrolního výboru, o který požádala 

na minulém jednání. Rozbor byl v písemné podobě předložen všem zastupitelům právníkem města na 

jednání. Dále se dotázala, proč nebyl zveřejněn na webu města zápis z kontrolního výboru, jak ukládá 

jednací řád. Dále upozornila, že zprávy finančního výboru nejsou projednávány zastupitelstvem. Ing. 

Veselý: zpráva FV jsou vždy přílohou písemných materiálů, takže zastupitelstvo je o jeho činnosti 
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informováno. Dále Mgr. Štěpánová upozornila, že na webu města nejsou zveřejněny zápisy komisí 

rady.  

Mgr. Šulc: poděkoval za pomoc zastupitelům za finanční podporu při pořádání cyklistických závodů, 

technické četě a dalším složkám města za pomoc při organizaci, MŠ, hasičů a dalších organizací. 

Vyjádřil uspokojení, že areál je krásný a hlavně, že "žije".  

Mgr. Štěpánová: v jakém stavu jsou klenby na Zvířeticích po letních deštích? Starosta: zatím vše drží, 

jsou obavy spíše o vedlejší klenbu, která začíná být také ve špatném stavu.  

Zvukový záznam: 2:16 - 2:40 min.  

 

23) Diskuze občanů 

P. Pálka poděkoval za pomoc při přívalových deštích v létě a za protipovodňová opatření v Podhradí 

a pozval všechny přítomné na večerní akci na Zvířeticích "Noc s netopýry".  

Starosta: informoval o následcích přívalových dešťů v průběhu prázdnin, poděkoval za pomoc občanů 

v Podhradí při eliminaci a odstranění následků.  

P. Beran poděkoval za aktivní přístup k řešení házenkářského hřiště.  

 

24) Závěr 

Starosta ukončil jednání ve 21:00 hodin a poděkoval přítomným za účast.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Radim Šimáně         Monika Čapková 

starosta města         ověřovatelka zápisu 

 

 

JUDr. Miroslav Dvořák 

        ověřovatel zápisu 


