
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Zápis 
 6. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

19.10.2016 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 17 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Mgr. Lenka Koucká, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena 
Bulířová, Lubomír Peroutka, Jitka Šubrtová, Aleš Konývka, Ing. Bc. Petra Kremlová, Aleš 
Pícl, MBA, Václav Janda 
Hosté: nikdo 
Omluvení: Ing. Josef Rechcigl, Mgr. Věra Stránská 
Ověřovatelé: MUDr. Iva Turková, Mgr. Michaela Vrabcová 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Turistická sezóna TIC Zvířetice v Podhradí 2016 
6) Cena města Bakov nad Jizerou 
7) Hospodaření města k 30.6.2016 
8) Rozpočtové opatření č. 26 
9) Rozpočtové opatření č. 27 
10) Dodatek č.3 ke zřizovací listině ZŠ 
11) II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření  
12) Kaple sv. Stapina - bezúplatný převod 
13) Žádost o směnu č.p.p.č. 91/7 a 91/8, vše v k.ú.Buda  
14) Pořízení územní studie - Buda 
15) Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 k.ú. Buda 
16) Žádost o koupi části pozemku p.č.95/6 k.ú. Malá Bělá 
17) Majetkoprávní vypořádání týkající se "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah" 
18) Diskuze občanů 
19) Majetkoprávní vypořádání týkající se části pozemku p.č.488/4 k.ú. Zvířetice 
20) Žádosti o prodej částí pozemků p.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 
21) Informace vedení města 
22) Diskuze zastupitelů 
23) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 17 
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 ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byly navrženy MUDr. Iva Turková a Mgr. Michaela Vrabcová. 
Zastupitelé neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z92/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení MUDr. Ivu Turkovou a Mgr. Michaelu Vrabcovou. 
 

3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Na jednání navrhl 
starosta doplnit program jednání o body Žádost o směnu p.č. 91/7 a 91/8, vše v k.ú.Buda, Hospodaření 
města k 30.6.2016, Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 k.ú. Buda 
a Rozpočtové opatření č. 27 . Následně starosta navrhl zařazení těchto bodů do programu jednání.  
Ing. Babák: byli o zařazení bodu týkajícím se směny na Budách informováni všichni, kterých se to 
týkalo? Rozpočtové opatření č. 27 se týká všech rodičů, byli rodiče informováni o tom, že se o tomto 
bude jednat? 
Starosta: ano, žadatelé ve věci směny byli informováni. 
P. Kavan: bod ohledně směny na Budách byl zařazen na základě úkolu z minulého zastupitelstva. 
domnívá se, že rozpočtové opatření týkající se IT školy není věcí k diskuzi rodičů. 
Ing. Babák: rodiče by mohlo zajímat, jak bude škola fungovat po zamýšlené akci. 
Zvukový záznam: 0:04 - 0:09 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 1  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z93/6-2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 
program jednání tak, jak byl  navržen na pozvánce doplněný o body: Žádost o směnu č.p.p.č. 91/7 
a 91/8, vše v k.ú.Buda, Hospodaření města k 30.6.2016, Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi 
týkající se p.p.č.29/7 k.ú. Buda a Rozpočtové opatření č. 27.  
 

4) Diskuze občanů 
V rámci diskuze neměli občané zájem diskutovat mimo body, které byly na programu jednání.  
 
 5) Turistická sezóna TIC Zvířetice v Podhradí 2016 
Letošní turistická sezóna v informačním centru Zvířetice bude končit dne 31.10.2016. Na jednání 
zastupitelstva byl přizván Mgr. Vojtěch Dvořák, koordinátor projektu Ztracený zámek a společně 
s tajemnicí MěÚ Mgr. Lenkou Kouckou odprezentovali výsledky letošní sezóny TIC.  
Starosta předal slovo Mgr. Dvořákovi, který dle promítnuté prezentace shrnul a zhodnotil výsledky 
uplynulého období, kdy byl projekt Ztraceného zámku realizován a nastínil strategii pro sezónu na rok 
2017. Následně Mgr. Koucká  seznámila přítomné se sezónními akcemi, které proběhly.  
Mgr. Dvořák poté zhodnotil aktivity a dosažené cíle a seznámil přítomné se záměry využíti virtuální 
technologie. Prezentoval příjmy za uplynulou sezónu a hospodaření areálu, Mgr. Koucká doplnila 
informace o personálním zajištění a tržbách v rámci jednotlivých akcích. Závěrem prezentace Mgr. 
Dvořák v celkovém pohledu shrnul uplynulou sezónu a výhled aktivit, způsob prezentace zříceniny do 
budoucna a zajištění dotačních aktivit na další období.  
Ing. Babák: jak daleko je projekt na statické zajištění? Jaké kroky byly činěny k zajištění areálu? 
Starosta: rozpočtové zastupitelstvo je plánované na středu 16.11. od 17:00 hodin, v souvislosti s tím 
zmínil, že v pondělí proběhla schůzka s Ing. arch. Burdou, který zpracovává projekt statického 
zajištění zříceniny. Jedná se o etapizovaný projekt, přičemž první etapa se zabývá zajištěním 
nejhorších částí areálu. Mgr. Dvořák doplnil, že zajištění zříceniny si vyžádá nemalé finanční 
prostředky, jsou činěny kroky k zajištění dotačních finančních prostředků. Projekt statického zajištění 
bude k dispozici do konce roku.  
Dále probíhala diskuze bez konkrétního závěru.  
Zvukový záznam: 0:10 - 0:42 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z94/6-2016 
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Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o výsledcích turistické sezóny Turistického informačního centra Zvířetice 
v Podhradí 2016 
 

 6) Cena města Bakov nad Jizerou 
Na jednání rady města bylo diskutováno o zavedení nové tradice, a to udělování ceny města. Tato cena 
by měla být projevem díku města občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města 
nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění by se nacházela mezi 
čestným uznáním a titulem čestný občan města. 
Rada města se touto otázkou zabývala, mimo jiné, z důvodu možnosti udělení této ceny panu PhDr. 
Vladimíru Bednářovi.  
Zastupitelstvo města by udělovalo Cenu města Bakov nad Jizerou za výjimečné aktivity, které 
přinášejí prospěch městu i jeho občanům v různých oblastech jeho života (v oblasti společenské, 
kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské, 
apod.). Cena by mohla být udělena také za celoživotní dílo, aktivitu, činnost a podobně. Všechny tyto 
ceny by měly stejnou hodnotu, nevypisovalo by se pořadí důležitosti. Cena by se udělovala jednou 
ročně a měla trvalou platnost. Cena by také nemusela být v konkrétním roce udělena vůbec. Formou 
ocenění by mohla být plaketa a pamětní list.  
Přesná pravidla nominací a další důležité parametry bude nutné ještě upřesnit a nechat schválit 
v zastupitelstvu města. Rada města se ovšem domnívá, že první cenu by měl získat pan PhDr. 
Vladimír Bednář již nyní, a to za celoživotní úsilí v oblasti uchovávání historických pramenů, pamětí 
a odkazů našich předků budoucím generacím.  
Starosta krátce shrnul věc a doplnil, že třetí díl Pamětí města Bakova by byl k dispozici, za příznivých 
podmínek koncem letošního, nebo začátkem příštího roku. Dále starosta informoval, že s PhDr. 
Bednářem vedení města intenzivně spolupracuje, mimo jiné i při příležitosti návštěvy Slovinského 
velvyslance. 
Mgr. Štěpánová: domnívá se, že PhDr. Bednář je tou pravou osobou pro udělení ceny. 
JUDr. Dvořák: jak bude cena předána? 
Starosta: vedení města zatím hledá nejvhodnější způsob, PhDr. Bednář není vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu úplně mobilní a na jednání zastupitelstva by se pravděpodobně nedostal, domnívá 
se, že cena by měla být udělena ještě letos.  
Tajemnice: zvažováno je předání v jeho domácím prostředí, v obřadní síni MěÚ a další možnosti.  
Zvukový záznam: 0:42 - 0:46 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z95/6-2016 
Zastupitelstvo města 
u d ě l u j e 
Cenu města Bakov nad Jizerou panu PhDr. Vladimíru Bednářovi, a to za celoživotní úsilí a přínos pro 
město Bakov nad Jizerou, v oblasti uchovávání historických pramenů, pamětí a odkazů našich předků 
budoucím generacím. 
 

7) Hospodaření města k 30.6.2016 
Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 30.6.2016 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za první pololetí roku 2016. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 30.6.2016. Jednotlivá plnění a dokončené akce byly přílohou písemného 
materiálu.  
Hospodaření města k 30.6.2016 bylo projednáno Finančním výborem dne 29.8.2016 a Radou města 
dne 12.9.2016. 
Mgr. Štěpánová: dotaz na malé čerpání nebytového hospodářství. 
Místostarosta: v současné době probíhají fakturace, nebyly realizovány některé plánované akce - 
fasáda na budově Radnice, bude se řešit komplexně celá budova, kanalizace ve zdravotním středisku. 
Mgr. Štěpánová: v kulturních památkách zbývá cca 350 tis. Kč, proč? 
Ing. Veselý: z této částky bude hrazen statický projekt Ing. Burdy a oprava pomníku Linky. Toto ještě 
bude fakturováno. 
Mgr. Štěpánová požádala o předložení plnění rozpočtu letošního roku k jednání rozpočtového 
zastupitelstva.  
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JUDr. Dvořák: občané se na něj obracejí s tím, že na FRR je poměrně vysoká částka a město ji 
nevyužívá efektivně. Dal na zvážení využití těchto finančních prostředků a dotázal se na jejich využití. 
Starosta: rozpočet na rok 2016 je postaven více konzervativně s ohledem na plánovanou výstavbu 
kanalizace na Malé Bělé.  
JUDr. Dvořák: dal na zvážení využití prostředků na zahájení výstavby sportovní haly. 
Ing. Babák: objem FRR je výsledkem dlouhodobého hospodaření města, díky FRR bylo možné 
profinancovat větší dotační tituly a Bakov je jedna z mála obcí, které si nemusejí na vetší akce brát 
úvěr.  
Dále probíhala diskuze bez konkrétního výstupu - viz. zvukový záznam.  
Starosta ohledně vybudování kanalizace informoval, že od 1.1.2016 platí novela silničního zákona, 
která zakazuje podélné ukládání sítí do silnic druhé a třetí třídy. Z toho důvodu nelze vydat vyjádření 
k územnímu rozhodnutí, které je podmínkou podání žádosti o dotaci. VaK intenzivně jedná 
s poskytovatelem dotace a Magistrátem města Mladá Boleslav o podmínkách poskytnutí dotace, za 
stávajících podmínek se jeví nereálné termíny stihnout. Zástupci osadního výboru Malá Bělá byli 
informování, informace bude i v Bakovsku.  
Zvukový záznam: 0:46 - 1:05 hod.  
Usnesení č. Z96/6-2016 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření města k 30.6.2016 včetně komentáře. 
 

 8) Rozpočtové opatření č. 26 

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: 
• Pojistné plnění týkající se budovy Boleslavská č.p. 3 (pošta a byty nad ní). Ze strany pojišťovny již 

došlo k částečnému plnění. Na účet města již dorazily částky Kč 18.253,- a Kč 150.000,-. Jednání 
s pojišťovnou ještě není u konce a tyto částky nejsou konečné.  

• Prodej druhotných surovin - v rámci rekonstrukce topení na městském úřadě byly dány do sběru 
staré litinové radiátory. Na účet města byla následně připsána částka Kč 14.500,-. 

Pozn. rozpočtové opatření číselně nenavazuje na poslední rozpočtové opatření schválené 
zastupitelstvem města a to z těchto důvodů: 
Rozpočtové opatření č. 24 - rozpočtové opatření na úpravu provozních položek v jednotlivých 
kapitolách. Krajský audit však nově vyžaduje, aby po překročení položky byla tato upravena 
rozpočtovým opatřením. Operace je v souladu se schváleným Rozpočtem na rok 2016 (usnesení 
zastupitelstva číslo Z162/8-15 ze dne 9.12.2015) kde je uvedeno „zastupitelstvo města stanovuje, že ve 
výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle 
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2016 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých 
položkách výdajů, kromě mzdových, povoluje). Jedná se o rozpočtové opatření, které nepodléhá 
schvalování. Podepisuje jej starosta. 
Rozpočtové opatření č. 25 - rozpočtové opatření na profinancování voleb do zastupitelstev krajů. 
Schváleno radou města dne 12.10.2016 
Mgr. Štěpánová: požaduje vysvětlení k informaci uvedené u rozpočtového opatření č. 24 a zda je 
v souladu s požadavky finančního úřadu a interního auditu.  
Ing. Veselý: jedná se o požadavek krajského auditu, který vyžaduje, aby žádná položka při zúčtování 
nepřekročila 100%. 
Mgr. Štěpánová: zákon o obcích určuje, že rozpočtová opatření může činit zastupitelstvo a rada, ne 
však starosta. 
Ing. Veselý: musí se řídit požadavky krajského auditu s tím, že tento postup je opřen o zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Interní audit toto považuje za zbytečné, nicméně 
krajský audit je nejvyšší autorita.  
Zvukový záznam: 1:05 - 1:10 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z97/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
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rozpočtové opatření č. 26 na přijetí pojistných plnění ve výši Kč 168.253,-  za škody způsobené 
živelnou katastrofou na budově Boleslavská č.p. 3 a částky Kč 14.500,- za prodej druhotných surovin. 
231.30 3612 2322 +168,26tis. Kč 
231.19 6171 2310 +14,5tis. Kč 
 
9) Rozpočtové opatření č. 27 

Dne 5. 10. 2016 ve 13:00 došlo za přítomnosti členů hodnotící komise k otvírání obálek VŘ na 
zasíťování ZŠ. Z obeslaných 3 uchazečů se jeden předem omluvil z kapacitních důvodů a 2 nabídku 
podali. Na zveřejnění na webu města nikdo nereagoval. 
Předmětem zadání VŘ byla instalace datové sítě na ZŠ, dodávka HW, konfigurace síťového HW. Celá 
dodávka byla rozdělena do jednotlivých etap: 

1. Instalace datové sítě v celé škole včetně rozvaděčů  
2. Dodávka aktivních prvků sítě 
3. Dodávka serveru, zálohovacího zařízení a instalace SW 
4. Dodávka PC a SW 

Vysoutěžená cena za všechny etapy (včetně DPH) je 1.006.478,23 Kč. 
Zadání VŘ bylo rozděleno do 3 celků, které je možné realizovat samostatně v návaznosti tak, jak jdou 
za sebou. Společně tvoří funkční plnohodnotný celek, který pokrývá veškeré požadavky na 
zabezpečenou a funkční síť.  

· První celek zahrnující etapu 1 a 2 zabezpečuje instalaci kabelové sítě včetně potřebných 
síťových přepínačů, které tvoří zabezpečenou řiditelnou síť.  

· Druhý celek zahrnuje etapu č. 3, tj. nákup síťového serveru, který slouží pro autorizaci 
jednotlivých počítačů a uživatelů pro přístup do počítačové sítě. Dále poskytuje sdílený 
prostor pro data a složí jako aplikační server pro provoz SW Bakalář. Součástí jsou 
i zálohovací jednotky pro zálohu dodávky energie pro server a zálohu dat umístěných na 
serveru. 

· Poslední, třetí celek zahrnuje etapu č. 4, tj. nákup potřebných PC + upgrade operačního 
systému pro počítače, které nemají potřebný operační systém pro správnou autorizaci do sítě. 
Jedná se o upgrade z verze určené pro domácnosti na verzi pro firmy (školy). 

Pouze naimplementováním všech 3 částí (celků) bude síť plně zabezpečená a funkční. 
Pokud budeme implementovat pouze celek č. 1 (instalaci datové sítě v celé škole včetně rozvaděčů 
a dodávku aktivních prvků sítě), nebudeme mít ošetřenou velmi důležitou část a to je provoz SW 
Bakalář, který není vhodně zabezpečen a v současnosti je provozován na nevhodném počítači. Při 
provozu dnes vykazuje chyby při sdílení dat. SW je důležitý informační systém pro školu (rozvrhy, 
klasifikace atd.). Obsahuje citlivá data, která je nutno zabezpečit. 
Pro zadání výběrového řízení bylo nutno nechat zpracovat odbornou firmou položkový rozpočet 
a výkresovou dokumentaci pro kabeláž. Cena za tyto práce byla 24.200 Kč vč. DPH. 
Celkové náklady na realizaci celého projektu jsou tedy 1.031 tis. Kč 
Z rozpočtu města je možno využít částky 810 tis., převod z FRR by činil 221 tis. Kč 
Rada města na svém jednání dne 12.10.2016 souhlasila se závěry hodnotící komise a schválila 
uzavření smlouvy s vítězem této zakázky. 
Po rekapitulaci starosty:  
P. Kavan požádal p. Pícla, aby vysvětlil svůj pohled na věc.  
P. Pícl uvedl, že byl vytvořen projekt na zasíťování školy, který je komplexnější, postihuje všechno, 
co ve škole v současné době chybí se zaměřením na komplexnější záležitosti i na základě doporučení 
MŠMT. Byl vytvořen projekt řešící znovuzasíťováni školy ve vším, co tam chybí. Součástí projektu je 
i zvýšení bezpečnosti nejen bezpečnosti dat, ale i řízení sítě a fyzické bezpečnosti na základě 
doporučení MŠMT, přípravu na kamerový systém a docházkový systém. Škola trpí absencí IT, 
v současné době existuje jakési propojení počítačů v síti a internet. Když se p. Pícl začal zabývat 
školou, vzešel z rady města požadavek na návrh komplexního řešení IT školy. Z tohoto důvodu se 
realizace odsunula z hlavních prázdnin na podzimní prázdniny.  
Mgr. Štěpánová: kdy padlo rozhodnutí, že se budou ve škole dělat sítě? Při sestavování rozpočtu byla 
dána částka s tím, že se ještě neví, na co to bude. Na základě čeho rada rozhodla, že to budou právě 
sítě? 
P. Kavan: v rozpočtu  roku byly v poznámce uvedeny priority, které si zvolila právě škola. Jednou 
z priorit bylo zabezpečení školního dvora, dále kompletní zprovoznění systému Bakalář v kompletní 
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šíři využití pro školu a tím i kompletní zprovoznění  internetu ve škole, kamerový systém, výměna 
oken budovy šaten, osvětlení atd. Postupováno bylo v souladu s prioritami školy. Bylo počítáno s tím, 
že po vysoutěžení budou realizovány podle finančních prostředků jednotlivé akce. Součástí projektu 
není prozatím kamerový systém, pokud by se realizoval, podmínkou je funkční a zabezpečená síť 
školy, s tím souvisí kompletní zabezpečení školy a docházkový systém školy v souladu s doporučením 
MŠMT.  
Dále probíhala diskuze bez konkrétního závěru, diskutovali Mgr. Štěpánová, starosta, p. Kavan, Mgr. 
Šulc. 
Ing. Babák: projekt je předražený a je v něm mnoho chyb. Je cena za projekt konečná na aktuální 
projekt? Kdo bude garantovat tuto skutečnost? Nejsou v současné době známy žádné chyby projektu? 
P. Pícl: ano, cena je konečná. Na sítě byl zadán projekt, zhotovitel garantuje kvalitu projektu. Projekt 
tak, jak je připraven je v pořádku.  
P. Kavan: projekt je k dispozici na stránkách města v rámci výběrového řízení. 
Dále bylo diskutováno na téma přípravy projektu, potřebnosti koncepčního řešení zasíťování školy, 
potřebnosti komplexní realizace projektu, požadavku MŠMT na zabezpečení školy, vlastní realizaci 
projektu, řešení "krizového plánu" v případě, že se vyskytnou problémy. Diskutovali Ing. Babák, 
starosta, p. Kavan, p. Pícl, Mgr. Štěpánová bez konkrétních závěrů a výstupů z diskuze - viz. zvukový 
záznam. 
Ing. Babák: je ve smlouvě penalizace firmy, aby to firmu nutilo dodržet smluvní podmínky a jak?  
Tajemnice: sankce jsou řešeny v všeobecných smluvních podmínkách a pokud to smlouva neupraví 
jinak, platí tyto podmínky. 
P. Šlégl: je nutné tahat všechny sítě nové?  
P. Pícl: při přípravě projektu se vyjádřil zhotovitel, že plné využití stávajících rozvodů není možné, se 
zhotovitelem a elektrikářem společně prošli školu a detailně zaznamenávali stávající rozvody. Projekt 
byl koncipován tak, aby bylo maximálně využito stávající vedení. Využít stávající instalaci nelze 
v plném rozsahu, za posledních 10 let došlo k technickému rozvoji a kapacita některých částí není  
dostatečná a bylo nutné ji řešit, včetně optimalizace sítě vzhledem k využitým technologiím.  
Dále bylo diskutováno na téma využití stávajících rozvodů a prostupů s ohledem na zlevnění 
a zrychlení realizace projektu, technického řešení projektu, případně  využití kabelového vedení přes 
půdu. Diskutovali p. Šverma, p. Pícl, Ing. Babák. 
Mgr. Klíma: proč je riziková současná kabeláž? Jedná se o nejekonomičtější  a nejefektivnější řešení? 
 p. Kavan: v porovnání s projektem na kamerový systém z loňska, na který byly žádány dotační 
prostředky a jehož součástí byly cca 4 kamery, předkládaný projekt počítá s mnohem větším počtem 
kamer, dle vyjádření nezávislého odborníka je projekt v pořádku, navíc nikdo z radních a zastupitelů 
není odborník, aby toto mohl posoudit.  
P. Pícl promítl fotodokumentaci stávající kabeláže ve škole.  
Dále bylo diskutováno v podobném duchu jako v předchozí diskuzi, a to na téma potřebnosti natažení 
nových sítí, zda nelze využít stávající sítě, jaká je potřebná kapacita sítě, jak bude síť využita 
s ohledem na využívání jednotlivých učeben. Ing. Babák uvedl, že na jeho žádost mu celková 
koncepce předložena nebyla. P. Pícl průběžně odpovídal na dotazy - viz. zvukový záznam.  Z diskuze 
nevyplynul žádný konkrétní závěr. 
Ing. Babák požádal o promítnutí plánků ze zadávací dokumentace, podle kterých Ing. Babák vysvětlil, 
v kterých místech má podle něj projekt slabá místa. K tomu bylo dále diskutováno, z této diskuze 
nevyplynul žádný konkrétní výstup.  Ing. Babák opakovaně vyžadoval předložení kompletní 
koncepce. P. Pícl popsal, jak byl projekt tvořen, na základě jakých skutečností byl projekt postaven 
tak, jak byl následně předložen.  
V další diskuzi zastupitelé nedošli k žádnému konkrétnímu závěru.  
Na návrh Mgr. Šulce bylo hlasováno o ukončení diskuze: 13-3-2 
Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení. 
Zvukový záznam: 1:10 - 2:28 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 1  Zdrželo se: 3 
Usnesení č. Z98/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
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rozpočtové opatření č. 27 na vyčlenění částky Kč 221 tis. Kč z FRR na dofinancování realizace VŘ 
M/022/2016 - Počítačová síť pro potřeby ZŠ Bakov n. J. 
231.30 3113 6121 + 221 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 221 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 221 tis. Kč 
 

10) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ 

Město Bakov nad Jizerou nechalo vypracovat geometrický plán č. 1732-149/2016, kterým bylo 
zaměřeno hřiště u Základní školy, a to podle skutečného oplocení. Hřiště je v majetku města. 
Zaměřením se zjistilo, že hřiště je mimo jiné součástí pozemku parc.č.860/18, o výměře 303 m2, který 
byl předán do správy ZŠ. Z tohoto důvodu byl pozemek rozdělen na pozemek parc. č. 860/18, 
o výměře 103 m2, jiná plocha a pozemek parc. č. 860/43, o výměře 201 m2, sportoviště a rekreační 
plocha, jehož součástí je hřiště. Záznamem Z-3334/2016 byla změna podle výše uvedeného 
geometrického plánu zapsána do katastru nemovitostí. 
Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné upravit tímto dodatkem zřizovací listinu, kdy Základní škole 
Bakov nad Jizerou zůstává ve správě pozemek parc. č. 860/18 o výměře 103 m2, jiná plocha a do 
správy Města Bakov nad Jizerou přechází pozemek parc. č. 860/43 o výměře 201 m2, sportoviště 
a rekreační plocha, který je součástí hřiště, a zapisuje se na LV 10001 pro kú. Bakov nad Jizerou. 
Jedná se formální narovnání právního a faktického stavu. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:28 - 2:29 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z99/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině  č.e.4435/2009,čj.prav/1432/2009 ze dne 14.10.2009 příspěvkové 
organizace Základní škola Bakov nad Jizerou. 
u k l á d á 
OSMM zajistit podpis výše uvedeného dodatku, předání ZŠ a provedení v katastru nemovitostí 
 
11) II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření  
Jak již v minulosti byli radní a zastupitelé informováni, probíhá proces vedoucí k plánované realizaci 
bezpečnostních opatření v místní části Chudoplesy, která jsou společným projektem Středočeského 
kraje a města Bakov nad Jizerou.  
V této fázi je předložena zastupitelstvu ke schválení Smlouva o společném postupu veřejných 
zadavatelů za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na 
stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, pro tuto akci. O této smlouvě jsme na posledním 
jednání zastupitelstvo informovali, nicméně ještě jsme ji neměli k dispozici. 
Pro úplnost je potřeba doplnit, že Rada Středočeského kraje by podle posledních informací měla mít 
schválení této smlouvy na programu jednání dne 17.10.2016. Stavební povolení na předmětnou akci 
již bylo vydáno.  
Po rekapitulaci starosty: 
Mgr. Štěpánová: kolik to město bude stát? Jaké položky půjdou za městem? 
Starosta: poměr financování by měl být 80% kraj, 20% město, celková hodnota projektu je cca 8,5 
mil. Kč.  
Zvukový záznam: 2:30 - 2:35 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z100/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Bakov nad Jizerou a Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 
21 Praha 5, IČ: 00066001 a mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 
70891095, za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na 
stavební práce pro akci „II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření“, 
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u k l á d á 
odboru právnímu a vnitřních věcí zajistit uzavření výše uvedené smlouvy.  
  
12) Kaple sv. Stapina - bezúplatný převod 
Na základě jednání na Ministerstvu zemědělství a následného osobního jednání s ministrem Mariánem 
Jurečkou, na kterém byly projednány možnosti bezúplatného nabytí kaple sv. Stapina, předkládáme 
následující informace. 
Kaple sv. Stapina v k.ú. Malá Bělá,  rejstříkové číslo 25656/2 - 1645, je kulturní památkou ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Bezúplatně lze 
předmětnou kulturní památku do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou převést dle ustanovení § 16 
odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, po zajištění řady 
potřebných dokladů, které vyžaduje k posouzení a schválení bezúplatného převodu zakladatel Lesů 
České republiky, s.p. - Ministerstvo zemědělství České republiky, Dozorčí rada LČR  a následně vláda 
České republiky, která musí též realizaci bezúplatného převodu odsouhlasit.  
Jednou z povinných příloh žádosti o souhlas MZe ČR a vlády ČR s bezúplatným převodem bude 
žádost Města Bakov nad Jizerou, proto je v první fázi nutné, aby Město Bakov nad Jizerou zaslalo naší 
místně příslušné organizační jednotce - Krajskému ředitelství Liberec,  Sokolská 1383/37, 460 01 
Liberec 1, písemnou žádost o bezúplatný převod kaple sv. Stapina. 
Rovněž musí být v souladu s právními předpisy nemovitá věc nejprve nabídnuta ze strany LČR 
k převodu ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím. Pokud nebude o převod této 
nemovité věci zájem, je možno přistoupit k realizaci bezúplatného převodu do vlastnictví města. 
Dále je nutno zaslat ze strany Města Bakov nad Jizerou na LČR, s.p. přílohu - Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou k bezúplatnému převodu (výpis ze zápisu z tohoto usnesení, 
že zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem kulturní památky - Kaple sv. Stapina, do 
vlastnictví obce). 
Starosta zrekapituloval věc a informoval, že s MZe na toto téma bylo jednáno.  
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 2:35 - 2:36 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z101/6-2016 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené aktuální informace o kapli sv. Stapina 
s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem kulturní památky - kaple sv. Stapina (rejstříkové číslo 25656/2 - 1645) do 
majetku města Bakov nad Jizerou, 
p o v ě ř u j e 
starostu města podáním žádosti u Lesy ČR, s. p. o bezúplatný převod kaple sv. Stapina do majetku 
města. 
 

 13) Žádost o směnu č.p. 91/7 a 91/8, vše v k.ú.Buda  

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 07.09.2016 projednalo 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 
a usnesením č.Z88/5-2016 stahuje z programu výše uvedenou žádost, dále uložilo OSMM předložit 
žádost na příští jednání ZaM spolu se stanovisky kompetentních osob k vzneseným připomínkám. 
Dne 29.09.2016 se na MěÚ, odbor stavební a ŽP uskutečnilo jednání, na kterém byli přítomni  [osobní 
údaj odstraněn], Ing. Arch. Boček, pan Peroutka, vedoucí OSŽP a paní Šubrtová, referent OSMM. 
Z výše uvedeného jednání nevyplynulo, že by se záměr směny nemohl uskutečnit. Manželé [osobní 
údaj odstraněn]  prostřednictvím přiloženého dopisu ze dne 10.10.2016 sdělují zastupitelům informace 
týkající se mimo jiné podání žádosti na MěÚ, OSŽP o pořízení územní studie na určení dopravního 
připojení v předmětné lokalitě. 
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je zastupitelům znovu předložena žádost o navrhovanou 
směnu. RaM na svém jednání dne 06.06.2016 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 směny vyvěšen 
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dne 13.06.2016, sejmut dne 29.06.2016. Jedná se o majetkovou záležitost, kdy žadatelky řeší přístup 
na svůj pozemek. 
Starosta předeslal, že tento bod úzce souvisí s následujícím bodem.  
Mgr. Beran: body by měly být řešeny v opačném pořadí, neboť územní studie určuje, jak má území 
vypadat, což znamená, že v daném případě zřejmě vyplyne, že se budou muset řešit majetkové vztahy 
tří vlastníků. Pokud nyní bude řešena směna, přičemž je možné, že následně bude opět řešena další 
směna.  
Starosta: dle vyjádření arch. Bočka toto je možné řešit směnou, pokud bude směna vyřešena, nebrání 
to následnému zadání studie. Na začátku jednání takto byl program schválen.  
Mgr. Šulc: pochopil z vyjádření Ing. arch. Bočka, že by právě nejdříve měly být řešeny majetkové 
vztahy a poté následně územní studie. S ohledem na to, že dotčené území je v současné době zčásti 
zastavěné, bude se zřejmě jednat pouze o nezastavěné území, na Budách se dosud podle žádné studie 
nestavělo. Domnívá se, že studie by měla větší smysl v době, než se zde začalo stavět.  
[osobní údaj odstraněn]: diskutována byla možnost územní studie, a dle Ing. arch. Bočka opravdu 
může směna i studie probíhat současně. Dosud však nebyly řešeny právní důsledky související se 
směnou. [osobní údaj odstraněn]  se zavázali se podílet na financování studie. Vypracování studie je 
v zájmu všech vlastníků v zastavitelném území. V této fázi by dle [osobní údaj odstraněn] bylo lepší 
řešit území jako celek a poté už by možná nebylo nutné řešit tuto směnu, ale jasně by vše bylo dané 
územní studií, ať už nějaké směny a pod.  
P. Peroutka: na dotaz Mgr. Šulce vysvětlil, že rozsah územní studie určí pořizovatel, na tomto jednání 
je na rozhodnutí, kdo bude pořizovatelem.  
[osobní údaj odstraněn]: žádá výměnu pozemku pouze za tím účelem, aby měli přístup na svůj 
pozemek, aby ho mohli udržovat.  
Ing. Činka: studie není závazným dokumentem, pouze podpůrná pro další stavební řízení. Navrhl 
doplnit usnesení o prodej pozemku 91/7. 
Místostarosta: brání směna tomu, aby se pořídila územní studie? 
P. Peroutka: směna nebrání tomu, aby se studie mohla zadat. 
Mgr. Štěpánová: dotázala se [osobní údaj odstraněn], jaké mají plány s pozemkem. 
[osobní údaj odstraněn]: je to soukromá věc, zatím chtějí pozemek obhospodařovat. Původním 
záměrem bylo stavět, nyní už tento záměr opustili. Nyní chtějí prozatím pozemek obhospodařovat, 
výhledově by se zde mohlo stavět.  
V další diskuzi zastupitelů, která se týkala pořadí řešení obou záležitostí s přihlédnutím k územnímu 
plánu, nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, nebo závěry.  
Mgr. Štěpánová: pokud zde bude zřízena veřejná komunikace, bude po čase znovu převáděna část 
pozemku do vlastnictví města, logičtější by bylo se zavázat, že část parcely ve vlastnictví města bude 
použita na vybudování komunikace, než řešit směnu.  
P. Kavan: územní plán řeší i tuto lokalitu a musí v něm být obsažena i kompletní dopravní obslužnost. 
Ing. Činka: nový ÚP neřeší tuto lokalitu.  
P. Peroutka: nelze slučovat směnu pozemků a územní studii ve vztahu k územnímu plánu a vysvětlil 
důvod. 
Mgr. Šulc: navrhl ukončit diskuzi. Hlasováno: 15-1-2 
Zvukový záznam: 2:36 -  3:10 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 1  Zdrželo se: 4 
Usnesení č. Z102/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření směnné smlouvy 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, za podmínek stanovených smlouvou   
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 

14) Pořízení územní studie - Buda 
Manželé [osobní údaj odstraněn] oba bytem Buda 48, 294 01 Bakov nad Jizerou podali žádost 
o pořízení územní studie pro vyřešení dopravního připojení pozemků zahrnutých do rozvojových 
(zastavitelných) ploch ve Změně č. 4 Územního plánu města Bakov nad Jizerou označené 4.9 Buda. 
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Pořízení územní studie není schvalováno jako pořízení územního plánu zastupitelstvem města. 
Pořízení územní studie je popsáno v ustanovení § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v aktuálním znění. 
Zastupitelé pouze rozhodnou zdali pořizovatelem územní studie bude Magistrát města Mladá 
Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování nebo Městský úřad Bakov 
nad Jizerou zajištěním osoby, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací 
činnosti podle ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v aktuálním znění (létající pořizovatel). Magistrát pracuje bez nároku na finanční odměnu, létajícímu 
pořizovateli náleží odměna (v tomto případě cca 10 000,- Kč - odhad). V ostatním je postupováno ve 
smyslu zákona a o odměně zhotovitele studie rozhodne pořizovatel na základě ustanovení § 30 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění. 
Dne 10.10.2016 byl městu doručen zápis z jednání s [osobní údaj odstraněn], kde navrhuje po 
projednání s Ing. arch. Bočkem vypracování územní studie a také vyjadřuje domněnku, že řešení 
směny pozemků je předčasné. Zápis je přílohou písemného podkladu k jednání.  
Postup byl konzultován s Ing. arch. Radkem Bočkem a vedoucím oddělení územního plánování 
Magistrátu města Mladá Boleslav Ing. Petrem Tomešem.  
Starosta předal slovo p. Peroutkovi, který shrnul věc.  
Mgr. Štěpánová: s ohledem na zkušenosti s pořizovatelem Magistrát města Mladá Boleslav je 
z časového hlediska vhodnější zadat pořízení studie spíše Ing. Bočkovi.  
P. Peroutka vysvětlil finanční podmínky pořízení studie - viz zvukový záznam.  
[osobní údaj odstraněn]: jsou seznámeni s finančními podmínkami úhrady studie a jsou připraveni se 
na nákladech spolupodílet, případně studii uhradit.  
Starosta navrhl hlasovat o variantě usnesení, kdy bude pořizovatelem studie MěÚ Bakov nad Jizerou, 
resp. bude zadáno Ing. arch. Bočkovi.  
Zvukový záznam: 3:10 - 3:19 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z103/6-2016 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace týkající se zastavitelné plochy „Z 4.9“ Buda,  
s c h v a l u j e 
předání žádosti o pořízení územní studie na určení dopravního připojení zastavitelné plochy "Z 4.9" 
řešené Změnou č. 4 Územního plánu Bakova nad Jizerou pořizovateli Městský úřad Bakov nad 
Jizerou. 
 

 15) Zrušení věcného břemene a žádosti o koupi týkající se p.p.č.29/7 k.ú. Buda 
Pan [osobní údaj odstraněn[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. 
Paní [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 [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. 
[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 [osobní údaj odstraněn], jevilo 
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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. 
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 usnesením č.R126/8-2016 doporučuje zastupitelstvu města 

vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.29/7 o výměře cca 50 m2 k.ú. Buda.  
Zastupitelstvo města dne 15.06.2016 usnesením č.  69/4-2016 konstatuje, že nebylo přijaté platné 
usnesení. 
Zastupitelstvo města dne 07.09.2016 usnesením č. Z 89/5-2016 schvaluje vyvěšení záměru prodeje 
části pozemku parc.č.29/7, o výměře cca 50 m2 k.ú. Buda. Záměr vyvěšen dne 16.09.2016, sejmut dne 
05.10.2016.  Na výše uvedený záměr se přihlásili oba žadatelé a tímto potvrzují svou žádost 
o odprodej. Společně nabízejí kupní cenu 50 Kč/m2, náklady spojené s převodem půjdou za žadateli. 
Žádný jiný zájemce se nepřihlásil. 
Vzhledem k tomu, že znalecký posudek nebyl požadován, bude kupní cena určena rozhodnutím 
zastupitelstva. Město nemá srovnání za podobný případ v dnešní době, z důvodu toho, že neprodávalo 
pozemek takto omezený hlavním vedením ČEZ, včetně ochranného pásma. Pozemek je pro Město 
nevyužitelný a v podstatě samostatně neprodejný, na pozemku není možné stavět.  
Nicméně v souladu s pravidly pro prodej nemovitého majetku nabízená cena 50 Kč/m2 je cena obvyklá 
při pozemkovém vyrovnání. V tomto případě se jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem 
žadatele, rozloha činí do 250 m2. Požadovaná část zajišťuje přístup na pozemky žadatelů. V minulosti 
byla tato záležitost nešťastně vyřešena smlouvou o zřízení věcného břemene. V případě, že Město 
žádosti o odkup vyhoví, bude záležitost následně předložena radě města, a to ve věci zrušení věcného 
břemene. 
Starosta  za pomoci mapového podkladu  shrnul věc.  
K věci nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zvukový záznam: 3:19 -  3:21  hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z104/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se části pozemku parc.č.29/7, o výměře cca 10 m2 k.ú. Buda mezi 

Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn], za částku 50 Kč/m2 a za podmínek stanovených 
smlouvou 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se části pozemku parc.č.29/7, o výměře cca 40 m2 k.ú. Buda mezi 

Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn], za částku 50 Kč/m2 a za podmínek stanovených 
smlouvou  
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedených smluv 
 

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

Pan [osobní údaj odstraněn] dopisem dne 25.07.2016 žádá o koupi pozemku parc.č.95/22 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. 
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Vypracováním geometrického plánu na náklady [osobní údaj odstraněn] bylo zjištěno, že se jedná 
o výměru 11 m2. Prodejem předmětného pozemku dojde k uspořádání majetkoprávních vztahů. 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 07.09.2016 výše uvedené projednalo a usnesením č.Z 87/5-
2016 schválilo 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. Záměr vyvěšen dne 16.09.2016, 
sejmut dne 05.10.2016. Žadatel nabízí kupní cenu 50 Kč/m2. Jedná se o cenu obvyklou za prodej 
takového to pozemku.  
Žádný další zájemce se nepřihlásil. 
Pro info - Rada města na svém jednání dne 26.09.2016 usnesením č. R290/20-2016 schválila žadateli 

pronájem části pozemku parc.č.100/1, o výměře cca 120 m2 k.ú. Malá Bělá za nabízenou cenu 500,-
Kč/rok. Jedná se o cenu obvyklou za pronájem takového to pozemku. Záměr pronájmu vyvěšen dne 
05.09.2016, sejmut dne 21.09.2016.  
P. Rajtr: fyzicky je v inkriminovaném místě komunikace úzká i tak, v případě vyhovění žadatelům 
bude ještě užší. 
P. Šubrtová: pozemek je takto již zaplocen, pozemek naproti je ve vlastnictví města. Prodejem dojde 
k zarovnání hranice pozemku.  
Zvukový záznam:  3:22 -  3:25 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z105/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se 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 mezi Městem Bakov nad Jizerou 

a [osobní údaj odstraněn], za částku 50,- Kč/m2  a za podmínek stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 

 17) Majetkoprávní vypořádání týkající se "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah"  

Město Bakov nad Jizerou společně se Středočeským krajem jsou investorem stavby „II/276 Bakov nad 
Jizerou, průtah“.  Dne 06.05.2013 Město uzavřelo se Středočeským krajem smlouvy budoucí darovací 
týkající se majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby. V roce 2014 byla stavba dokončena 
a dne 28.11.2014 Magistrát města Mladá Boleslav vydal kolaudační souhlas. V souladu s výše 
uvedenými smlouvami byly vypracovány dva geometrické plány na zaměření dokončené stavby. Nyní 
je nutné podle těchto plánů dokončit majetkoprávní vypořádání a pozemky, které jsou součástí silnice 
č.II/278 převést Středočeskému kraji řádnou darovací smlouvou.  
Schvalovací proces je dlouhodobá záležitost, nejdříve je nutné vyvěsit záměr darování a předložit 
záležitost zastupitelstvu města, následně bude věc pokračovat schvalovacím procesem na 
Středočeském kraji. 
Záměr darování se jedná níže uvedených pozemků, a to z vlastnictví Města Bakov nad Jizerou do 
vlastnictví Středočeského kraje. 
Pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Bakov nad Jizerou 
pozemek parc. č. 1233/9,   o výměře 46 m2, ost. plocha - silnice,  
pozemek parc. č. 1233/20, o výměře   2 m2, ost. plocha - silnice,  
pozemek parc. č. 1227/60, o výměře 30 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemek parc. č. 1227/56, o výměře 67 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemek parc. č. 1206/34, o výměře   9 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemek parc. č. 1206/36, o výměře 42 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemek parc. č. 1206/42, o výměře 39 m2, ost. plocha - silnice, 
a 
pozemky uvedené v geometrickém plánu č. 1716-134/2015, kterým byly upřesněny hranice pozemků: 
pozemek parc. č. 800/6, o výměře    8 m2, ost. plocha - silnice 
pozemek parc. č. 1233/30, o výměře  81m2, ost. plocha - silnice  
pozemek parc. č. 1233/12, o výměře  49 m2, ost. plocha - silnice 
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Rada města dne 26.09.2016 výše uvedené projednala a usnesením č.  R288/20-2016 uložila předložit 
věc k projednání zastupitelstvu města. 
Zastupitelé neměli další připomínky ani dotazy.  
Zvukový záznam: 3:25 -  3:28 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z106/6-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru darování  
pozemku parc. Č. 1233/9,   o výměře 46 m2, ost. plocha - silnice,  
pozemku parc. Č. 1233/20, o výměře   2 m2, ost. plocha - silnice,  
pozemku parc. Č. 1227/60, o výměře 30 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemku parc. Č. 1227/56, o výměře 67 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemku parc. Č. 1206/34, o výměře   9 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemku parc. Č. 1206/36, o výměře 42 m2, ost. plocha - silnice, 
pozemku parc. Č. 1206/42, o výměře 39 m2, ost. plocha - silnice, 
části pozemku parc. 800/5 (označenou v geometrickém plánu č. 1716-134/2015 
jako pozemek parc. Č. 800/6, o výměře    8 m2, ost. Plocha - silnice), 
části pozemku parc.č.1233/5 (označenou v geometrickém plánu č. 1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 1233/30, o výměře  81m2, ost. plocha - silnice),  
části pozemku parc.č.1233/12 (označenou v geometrickém plánu č. 1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 1233/12, o výměře  49 m2, ost. plocha - silnice), vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 
u k l á d á 
OSMM zajistit vyvěšení záměru a znovu předložit věc zastupitelstvu města  
 

18) Diskuze občanů 
Starosta s ohledem na pokročilou hodinu dal v souladu s jednacím řádem prostor k diskuzi občanů. 
Žádný z občanů neměl zájem diskutovat.  
 
19) Majetkoprávní vypořádání týkající se části pozemku p.č.488/4 k.ú. Zvířetice 
Pozemek parc.č.488/4, o výměře 19.300 m2, k.ú. Zvířetice je ve vlastnictví Středočeského kraje, 
v Krajské správě a údržbě silnic, přísp. org, dále KSÚSSK. Součástí pozemku je silnice č. III/2765. 
Jedná o krajskou komunikaci, která spojuje Město s obcí Zvířetice a obcí Bítouchov.  
Část komunikace historicky patřící obci Zvířetice, potažmo Městu jako právnímu nástupci, je stále ve 
vlastnictví KSUSSK. Majetkoprávním vypořádáním dojde k úpravě vlastnických vztahů. Pro 
případnou rekonstrukci komunikace je nezbytné, aby Město bylo vlastníkem pozemku zastavěného 
komunikací. 
Jedná se o úsek od křižovatky na návsi až po bývalou hasičskou zbrojnici, kdy tento již přestal být 
součástí okresní silnice počátkem 20. století. Z tohoto důvodu Město vstoupilo v jednání se 
Středočeským krajem KSÚSSK o převod části pozemku do svého vlastnictví. Geometrický plán na 
oddělení pozemku byl vyhotoven a je přílohou tohoto materiálu. Předmětem majetkoprávního 

vypořádání je pozemek parc.č.488/17, o výměře 2 598 m2 k.ú. Zvířetice. 
Rada města výše uvedené dne 26.09.2016 projednala a usnesením č. R287/20-2016 uložila předložit 
věc k projednání zastupitelstvu města.  
K žádosti o bezúplatný převod je nutné doložit usnesení zastupitelstva. Poté bude žádost pokračovat 
schvalovacím procesem na Středočeském kraji.  
P. Šubrtová zrekapitulovala věc. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Šlégl: bylo by výhodnější, aby Kraj nejdříve komunikaci opravil, a teprve poté ji převede do 
majetku města.  
Starosta: vzhledem k charakteru komunikace se toto jeví jako málo pravděpodobné. 
Zvukový záznam: 3:29 -  3:31 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z107/6-2016 
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Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
bezúplatné nabytí pozemku parc.č.488/17, o výměře 2598 m2 k.ú. Zvířetice, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
u k l á d á 
OSMM zajistit podání žádosti na Středočeský kraj a uzavření výše uvedené smlouvy 
 

 20) Žádosti o prodej částí pozemků p.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Společnost ŽIVO, s.r.o., zastoupená na základě plné moci  [osobní údaj odstraněn] 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. 
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 [osobní údaj odstraněn] 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.  
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. ZaM na svém jednání dne 
07.09.2016  usnesením č. Z 84/5-2016 schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č.356/1 
k.ú. Bakov nad Jizerou. Záměr vyvěšen v souladu pro prodej nemovitostí dne 16.09.2016, sejmut dne 
05.10.2016. Na výše uvedený záměr se přihlásili dopisem dne 04.10.2016 oba žadatelé a tímto 
potvrzují svoji žádost o odkup. 
Pan [osobní údaj odstraněn]  nabízí cenu 90 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č.356/1, o výměře 
cca 120 m2. Společnost ŽIVO s.r.o. nabízí cenu 90 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č.356/1, 
o výměře cca 1.150 m2. 
Při posledním prodeji části pozemku parc.č.356/1 v roce 2014 manželům [osobní údaj odstraněn] byla 
kupní cena ve výši 120,-- Kč/m2. Tato část pozemku p.č.356/1 byla v jiné kvalitě než je v porovnání 
s nyní požadovanou částí.  
Požadovaná část p.p.č.356/1 - jedná se o úzký pás v šířce cca 6 m. Terénní nerovnost a kvalita 
pozemku značně ztěžuje údržbu pozemku. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy (lípy) a náletový 
porost, které vyžadují pravidelnou péči. Pozemek nemá pro Město význam, a to především z důvodu 
toho, že přístup na pozemek není po zpevněné komunikace ani cestě, samostatně jsou předmětné části 
pozemku neprodejné, na pozemku není možné stavět, rekultivace pozemku by vyžadovala značné 
náklady, pozemek se nachází v zátopové území a je několikrát v roce značně podmáčený. 
Vzhledem k výše uvedenému je nabízená cena 90 Kč/m2 přiměřená stavu a poloze pozemku. 
P. Šubrtová zrekapitulovala věc a popsala aktuální stav pozemku.  
[osobní údaj odstraněn] - žadatel: pozemek je pravidelně zaplavován, na pozemku jsou dvě lípy, na 
pozemku je zeď, kterou opravil. Celý pozemek chtějí uvést do pořádku.  
Zvukový záznam: 3:31 -  3:38 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z108/6-2016 
Zastupitelstvo města 
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s c h v a l u j e 
uzavření kupní smlouvy týkající se části pozemku parc.č.356/1, o výměře cca 120 m2 k.ú. Bakov nad 

Jizerou mezi Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn] za částku 90 Kč/m2 a za podmínek 
stanovených smlouvou 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se části pozemku parc.č.356/1, o výměře cca 1.150 m2 k.ú. Bakov 

nad Jizerou mezi Městem Bakov nad Jizerou a ŽIVO spol. s r.o., IČO 47539984 za částku 90 Kč/m2 
a za podmínek stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedených kupních smluv 
 

 21) Informace vedení města 

Starosta upozornil, že informace  obdrželi zastupitelé na začátku jednání  v tištěné formě 
a zrekapituloval je. Informace budou zveřejněny spolu se zápisem a podklady z jednání na webu 
města. 
Ing. Babák: je řešeno v rámci studie sportovní haly i parkování?  
Starosta:  projektem se pracovní skupina zabývá komplexně, součástí studie bude řešeno i parkování.  
Tajemnice informovala o nových zaměstnancích MěÚ - Ing. Jonášovi - vedoucím správy majetku 
města a Bc. Tereze Kočišové, která bude zastupovat asistentku starosty po dobu její nepřítomnosti, 
neboť odchází na MD. 
Zvukový záznam: 3:38 -  3:50 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z109/6-2016 
Zastupitelstvo města 
bere na vědomí 
předložené informace o:  
- termínu řádného  jednání ZM - středa 7. prosince 2016 
- dobývacím prostoru – aktuální informace 
- postupu přípravy Studie náměstí  
- kanalizaci Malá Bělá – aktuální informace 
- přípravě studie sportovní haly 
 
  

22) Diskuze zastupitelů 
JUDr. Dvořák požádal, aby byl upozorněn provozovatel "OD Jizera" na nutnost udržování pořádku za 
budovou, neboť se zde nachází velké množství odpadků. Místostarosta informoval, že tak se už stalo. 
Paní Čermáková informovala, že v den jednání se sešla Komise pro vzdělávání a sport, která se mimo 
jiné zabývala přípravou ankety Sportovec roku. Dále byly diskutovány připomínky sportovních 
organizací na využití Volnočasového areálu a sportovní haly. Výstavbu sportovní haly by členové 
komise uvítali, za podmínky, že její výstavba a provoz bude finančně akceptovatelné ze strany města. 
Paní Čermáková se dotázala, zda výstavbou sportovní haly přijde město o hřiště za školou, neboť se 
jedná o jediné hřiště, kde mohou školní děti běhat a závodit. 
Mgr. Beran: s otázkou haly souvisí i otázka provozu Sokolovny, domnívá se, že všichni sportovci se 
přesunou do haly a je otázka, jak potom bude využívána Sokolovna.  
Místostarosta: domnívá se, že budou využívána obě sportovní zařízení, co se týká hřiště u školy, tam 
bylo zvažováno, co s oválem, je zvažováno zachování 60 m dráhy, skoky do dálky a některé další 
součásti. Další otázkou je stav hřiště.  
JUDr. Dvořák: děti mají možnost sportovat na více místech, lokalita za školou je uvažována právě 
kvůli škole, aby děti nemusely ze školy docházet větší vzdálenost, navíc malá tělocvična ve škole je 
málo vyhovující.  
Paní Oliveriusová: uvažuje se o vybudování chodníku k městskému hřbitovu? V ul. 5. května je 
potřeba přechod pro chodce, je potřeba dodělat povrch komunikace v ul. Školní a udělat nový chodník 
a obrubníky, aby se projíždějící vozidla nemusela vyhýbat přes chodník.  
Místostarosta: pokud bude chodník v rozpočtu města, bude příští rok realizován, PD je připravená. 
Otázka přechodu v ul. 5. května bude předána k projednání Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek.  
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P. Šlégl v souvislosti s vyjádřením paní Oliverisuové: v této lokalitě je problém i s parkovištěm, 
kdokoliv vyjíždí z okolních ulic, přes stojící auta nic nevidí. Možná by stálo zato na sloup 
u křižovatky ve Školní směrem k  Podstráním dát zrcadlo.  
Starosta: věc bude předložena k projednání Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek.  
Mgr. Štěpánová: rozdala vyjádření k právnímu rozboru, který zastupitelům předal na minulém jednání 
Mgr. Paclt. Dále požádala o opravu chodníku na Pražské, neboť za mokrého počasí se zde nedá chodit.  
Místostarosta: oprava tohoto chodníku byla navržena do rozpočtu, stejně jako chodník ve Svatojánské.  
Paní Čermáková: vyhodnocení ankety Sportovec roku bude 31.3.2017.  
 
23) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 22:05 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další jednání se uskuteční 
7.12.2016 od 18:00 hodin. 
Celý zvukový záznam je dostupný na webových stránkách www.bakovnj/samospráva/zastupitelstvo 
města/podklady, usnesení, záznamy a zápisy. 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
Radim Šimáně       Mgr. Michaela Vrabcová 
starosta města       ověřovatelka zápisu 
 
 

MUDr. Iva Turková 
        ověřovatelka zápisu 
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 Babák ano ne ano ano ne ano ano ano zdržel se ano ano ano ano ano ano

 Stránská X X X X X X X X X X X X X X X

 Štěpánová ano ano ano ano zdržel se ano ano ano ne ano ano ano N ano ano

 Beran ano ano ano ano zdržel se ano ano ano zdržel se ano N ano N ano ano

 Čapková ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Klíma X zdržel se ano ano zdržel se ano ano ano X X X X X X X

 Rajtr N zdržel se ano ano ano ano ano ano zdržel se ano zdržel se ano ano ano zdržel se

 Čermáková ano ano ano ano ano ano zdržel se ano ano ano ano ano ano ano ano

 Grűnwald ano ano ano ano ano N ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Šlégl ano ano ano ano ano ano ano ano zdržel se N ano ano ano ano ano

 Černá ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Šimáně ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano N ano ano

 Šulc ano ano ano ano ano N ano ano ano ano N ano ano ano ano

 Turková zdržel se ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Vlastová ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano N ano ano ano ano

 Činka ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Rechcigl X X X X X X X X X X X X X X X

 Dvořák ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Oliveriusová ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

 Kavan ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano N ano ano ano ano

 Vrabcová zdržel se ano ano ano ano ano ano ano ano ano X X X X X

Celkem 15-0-2 16-1-2 19-0-0 19-0-0 15-1-3 17-0-0 18-0-1 19-0-0 13-1-4 17-0-0 12-0-1 17-0-0 14-0-0 17-0-0 16-0-1

Vysvětlivky: X - nepřítomen

N - nehlasoval

Jmenovité hlasování zastupitelů - jednání zastupitelstva 19.10.2016


