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Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Zápis 
 7. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

07.12.2016 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, Mgr. Petr Paclt, Ing. Jiří Jonáš  
Hosté: nikdo 
Omluvení: Ing. Jan Babák, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Mgr. Štefan Klíma, Mgr. Jana Štěpánová, 
Ing. Bc. Petra Kremlová 
Ověřovatelé: Vladimír Šlégl, Jan Kavan 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Hospodaření města k 30.9.2016 
6) Rozpočtové opatření č. 29 - přijetí dotace 
7) Rozpočtové opatření č. 30 - pojistné plnění 
8) Předběžné rozpočtové opatření č. 31 - závěrečné rozpočtové opatření roku 2016 
9) Vedlejší hospodářská činnost 
10) Rozpočet na rok 2017 
11) Schvalování rozpočtových opatření radou města 
12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích 
13) Příloha k OZV č. 3/2015 
14) Schválení podání žádosti o dotaci u MŠMT - rekonstrukce areálu házené za sokolovnou 
15) Volby přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi 
16) Majetkoprávní vypořádání týkající se " II/276 Bakov nad Jizerou, průtah " 
17) Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č.99/31 a 389/1 k.ú. Malá Bělá 
18) Žádost o směnu, koupi pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec 
19) Informace vedení města 
20) Diskuze zastupitelů 
21) Diskuze občanů 
22) 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.  
 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navrženi pan Vladimír Šlégl a pan Jan Kavan. Další návrhy 
nebyly vysloveny.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
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Usnesení č. Z110/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení pana Vladimíra Šlégla a pana Jana Kavana. 
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zastupitelům zaslán spolu s písemnými podklady k jednání. Na jednání nebyly 
vzneseny návrhy na jeho doplnění, nebo změnu.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z111/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce.  
 
4) Diskuze občanů 
V rámci diskuze vystoupila [osobní údaj odstraněn], která se dotázala ohledně projektu Výsluní, kde je 
plánován před jejím domem vsakovací bod. O co se jedná a zda ten nebude mít vliv např. na 
podmáčení domu a následně jeho statiku. Dále se dotázala, kdy budou uzavřeny smlouvy o parcelaci, 
které měly být uzavřeny do konce roku. P. Peroutka odpověděl, že firma MSM Project s.r.o. nyní tvoří 
podle studie investičního záměru projekt pro územního řízení a to, co je zveřejněno jsou data převzatá 
ze studie. Zhotovitel byl vyzván k dopracování projektu. Ohledně vsakovacích jam p. Peroutka uvedl, 
že toto bude projednáváno s projektantem dokumentace pro územní řízení a doporučil se zúčastnit 
schůzky, kde bude projektant prezentovat projekt a kde bude možné prodiskutovat umístění těchto 
součástí sítí. Prezentace by se měla uskutečnit v lednu příštího roku. 
Starosta doplnil, že vítězná firma, která zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí,  má termín 
na dokončení do konce února, práce pokračují podle harmonogramu. Je dohodnuto, že z počátku ledna 
firma předloží dokumentaci k projednání s vlastníky pozemků. Dále informoval p. Peroutka o stavu 
vyhotovení nového ÚP.  
Zvukový záznam: 0:05 - 0:11 hod.  
Usnesení č. Z112/7-2016 
Zastupitelstvo města 
bere na vědomí 
informace o postupu prací v rámci projektu Výsluní a tvorbě nového Územního plánu města.  
 
5) Hospodaření města k 30.9.2016 
Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 30.9.2016 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za tři čtvrtletí roku 2016. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 30.9.2016. Jednotlivá plnění a dokončené akce viz. příloha.  
Hospodaření města k 30.9.2016 bylo projednáno Finančním výborem dne 24.10.2016 a Radou města 
dne 14.11.2016. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:11 - 0:12 hod.  
Usnesení č. Z113/7-2016 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření města Bakov nad Jizerou k 30.9.2016 včetně komentáře. 
 
6) Rozpočtové opatření č. 29 - přijetí dotace 
Dne 14.10 dorazila na účet města částka Kč 2.025.000,-. Jedná se o částku týkající se krajské dotace 
"Chodník Malá Bělá". Pro přijetí a zohlednění částky v rozpočtu a její převedení do FRR bylo potřeba 
přijmout rozpočtové opatření, které bylo uvedeno v návrhu usnesení. Částka dotace není zatím 
kompletní. Bylo podáno závěrečné vyúčtování a po jeho kontrole by nám měla být do konce roku 
vyplacena ještě částka ve výši cca 139 tis. Kč 
Celkové náklady na akci: 2.243.618,- Kč 
Celková částka dotace: 2.025.000,- Kč 
Stav FRR po převodu: 62.047.673,- Kč. 
Bez připomínek. 
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Zvukový záznam: 0:12 - 0:13 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z114/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 29 na přijetí částky Kč 2.025.000 za dotační akci "Chodník Malá Bělá" a její 
převedení do Fondu rezerv a rozvoje. 
231.31 UZ 806 4111  + 2.025tis. Kč 
231.31 6330 5344 + 2.025tis. Kč 
236.21 6330 4134  + 2.025tis. Kč 
 
 7) Rozpočtové opatření č. 30 - pojistné plnění 
V návaznosti na živelnou katastrofu na budově ul. Boleslavská č.p. 3 (pošta a byty nad ní) došlo ze 
strany pojišťovny k dalšímu plnění. Jedná se o částku Kč 74.431,-, spolu se zálohou přijatou do 
rozpočtu na posledním jednání dosahuje celková částka plnění Kč 245.111,-. Částka proplacená 
pojišťovnou stále není definitivní. Pro přijetí částky do rozpočtu bylo potřeba přijmou rozpočtové 
opatření uvedené v návrhu usnesení. V rámci usnesení je také upraveno čerpání prostředků na 
likvidaci živelné katastrofy dle skutečnosti. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:13 - 0:14. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z115/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 30 na přijetí pojistného plnění ve výši Kč 74.431,- do rozpočtu města. 
231.30 3612 2322 +74,43tis. Kč 
231.30 3612 5171 -6,26tis. Kč 
231.30 3612 5019 +6,26tis. Kč 
 
 8) Předběžné rozpočtové opatření č. 31 - závěrečné rozpočtové opatření roku 2016 
Tento bod se týkal závěrečného rozpočtového opatření, které je potřeba provést na konci roku. 
Doposud bylo závěrečné rozpočtové opatření roku schvalováno vždy na prvním jednání zastupitelstva 
dalšího roku. Toto již nebude možné. Po poslední změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů bude provedení rozpočtového opatření v následujícím roce považováno 
za správní delikt dle §22a odst. c). Tato informace nám byla osobně sdělena Ing. Zavřelovou, vedoucí 
oddělení přezkumu hospodaření obcí. Sankce za porušení tohoto ustanovení budou zpočátku v řádech 
tisíců a postupně budou narůstat. Tuto situaci je potřeba vyřešit z dlouhodobého hlediska. Možné 
způsoby jak řešit danou situaci, bez hrozby sankcí, jsou následující: 
1) Svěřit pravomoc schvalovat závěrečné rozpočtové opatření radě města (způsob prezentovaný 
krajským auditem) - Tento způsob byl prověřen finančním odborem a dle běžné účetní praxe je 
technicky neproveditelný - nejzásadnějším problémem je, že poslední bankovní výpis s pohybem 
finančních prostředků k 31.12. je k dispozici až 1.1. následujícího roku. Rada města by tak musela 
schvalovat rozpočtové opatření zpětně, čímž nastává stejný problém jako v případě schvalování 
zastupitelstvem. 
2) Schválit předběžné rozpočtové opatření - tímto způsobem zastupitelstvo schválí rozpočtové 
opatření, o kterém ví, že nastane, nezná ale např. přesné datum, či částku. Zastupitelstvo si dále určí 
meze, ve kterých se lze pohybovat. Na následujícím jednání dostane zastupitelstvo konkrétní 
informace o provedeném rozpočtovém opatření.  
Dále je třeba vzít v potaz, že závěrečné rozpočtové opatření se provádí vždy kvůli potřebám 
výkaznictví. Schválení je pouze formální konstatování skutečnosti, která nastala. Z tohoto důvodu 
navrhl finanční odbor zvolit způsob č. 2 - předběžné rozpočtové opatření, které je uvedeno v návrhu 
usnesení vč. změn, které lze provést. Změny uvedené v návrhu usnesení se provádějí v rámci 
závěrečného rozpočtového opatření každoročně, žádné další nejsou předpokládány. 
Ing. Veselý: shrnutí, informace o legislativě. První varianta je pro město nevhodná, doporučil  
akceptovat druhou variantu s tím, že je známé, že rozpočtové opatření bude nutné schválit a v jakých 
oblastech, nejsou však známy částky, přičemž na prvním jednání zastupitelstva příštího roku budou do 
rozpočtového opatření doplněny částky.  
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Zvukový záznam: 0:14 - 0:16 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z116/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
předběžné rozpočtové opatření č. 31 k rozpočtu na rok 2016 pro operace, které vzniknou od 7.12.2016 
do 31.12.2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: 
Na příjmové straně rozpočtu: 
 - narovnání rozpočtovaných příjmů na 100% skutečnosti roku 2016, příjmy budou srovnány proti 
položce 4133 převody z vlastních rezervních fondů. 
 - přijetí zbývající části dotace za akci "Chodník Malá Bělá" - položka 4111 
Na výdajové straně rozpočtu: 
- v případě překročení provozních výdajů způsobených vyúčtováním energií (položka 5153 - plyn 
a 5154 - elektřina) je povoleno vyrovnat toto překročení jiným paragrafem (kapitolou rozpočtu), ve 
kterém došlo vyúčtováním energií k úspoře, 
- vyúčtování voleb do zastupitelstev krajů (úprava výdajového paragrafu 6115 vůči příjmové položce 
4111). 
u k l á d á 
finančnímu odboru informovat zastupitelstvo města o provedeném rozpočtovém opatření 
v konkrétních částkách na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2017. 
 
 9) Vedlejší hospodářská činnost 
Spolu s materiály k projednávání rozpočtu na pracovním setkání zastupitelů byl zaslání i dokument 
"Zavedení hospodářské činnosti" (současně i příloha tohoto materiálu). V dokumentu je vysvětlen 
princip fungování vedlejší hospodářské činnosti, dopady na rozpočet a související zákony. Po 
prověření aktivit města je prozatím do hospodářské činnosti navrženo zahrnout: 
- Informa ční centrum (nákup a prodej zboží, pořádání akcí, vstupné) 
- Volnočasový areál (pronájem chatek, klubovny) 
Po zavedení vedlejší hospodářská činnost, nebudou příjmy a výdaje z těchto činností „rozpočtovány“, 
tzn., že hodnoty celkových příjmů a výdajů rozpočtu budou nižší. Účtování o těchto činnostech bude 
vedeno mimo rozpočet v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, bez rozpočtové skladby. Výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské 
činnosti se uvádí v Závěrečném účtu města. Při schvalování Závěrečného účtu je možno rozhodnout 
jak s výsledkem hospodaření naložit - zda jej převést do rozpočtu města či ponechat ve vedlejší 
hospodářské činnosti pro její další rozvoj. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu účetní metody, je nutné schválení zastupitelstva. V návrhu 
rozpočtu na rok 2017 je již zavedení vedlejší hospodářské činnosti zohledněno. 
Paní Čermáková: v návrhu usnesení jsou vyjmenovány pouze dva okruhy činností, nevadí, když např. 
ve VA nebude jmenován např. příjem ze vstupného? 
Ing. Veselý: chatky jsou jmenovány záměrně, s tím, že jakmile by bylo koupaliště jako celek 
výdělečné, schválí se vedlejší hosp. činnost o další aktivity.  
P. Kavan: co výběr vstupného na akce pořádané městem? 
Ing. Veselý: tato záležitost se týká výhradně ziskových akcí. Podmínkou pro zavedené hospodářské 
činnosti je ziskovost.  
Dále bylo diskutováno o tom, zda lze zavést obecně hospodářskou  činnost v horizontu celoroku 
a otázka hospodářské činnosti týkající se Sokolovny. Dle Ing. Veselého Sokolovna je jako celek 
ztrátová, podmínkou je v každém případě ziskovost, kterou VA jako celek, ani Sokolovna zatím 
nesplňuje.  
Zvukový záznam: 0:15 - 0:19 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z117/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
na základě ustanovení § 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zavedení podnikatelské (vedlejší hospodářské) 
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činnosti města Bakov nad Jizerou v oblasti nákupu a prodeje zboží, pořádání akcí a příjmu vstupného 
v Turistickém informačním centru a pronájmu chatek a klubovny ve Volnočasovém centru. 
 
10) Rozpočet na rok 2017 
Dne 16.11.2016 projednali zastupitelé města na svém pracovním jednání Návrh rozpočtu města Bakov 
nad Jizerou na rok 2017. Projednaný rozpočet byl dne 21.11.2016 vyvěšen na úřední desce města 
a elektronické úřední desce, která je dostupná na webových stránkách města. Během zákonné lhůty, po 
kterou byl rozpočet vyvěšen, nebyly vznešeny žádné připomínky. 
Nyní  byl rozpočet předložen na řádném jednání zastupitelstva ke schválení. Znění návrhu rozpočtu na 
rok 2017 bylo přílohou písemného materiálu. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:19 - 0:21 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z118/7-2016 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
a) rozpočet města Bakov nad Jizerou na rok 2017 jako schodkový, paragrafově členěný, a to rozpočet 
příjmů a výdajů, financování a rozpočty fondů (viz. příloha). 
b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 (viz. příloha) 
s t a n o v u j e 
že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem provozních a investičních 
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2017 (v rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách výdajů, kromě mzdových, povoluje). 
s t a n o v u j e 
na rok 2017 limity mzdových prostředků pro organizační složky města a městský úřad následovně: 
a) městský úřad: 10.716 tis. Kč 
b) zastupitelstvo obcí: 1.616 tis. Kč 
c) technická četa: 4.749 tis. Kč 
d) městská policie: 2.589 tis. Kč 
e) sportovní zařízení v majetku města: 54 tis. Kč 
f) městská knihovna: 881 tis. Kč 
g) městské muzeum a kultura: 60 tis. Kč 
h) informační centrum: 602 tis. Kč 
s c h v a l u j e 
v rámci rozpočtu roku 2017 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím města: 
a) mateřská škola: 2.449,1 tis. Kč 
b) základní škola: 6.101tis. Kč 
 
11) Schvalování rozpočtových opatření radou města 
Finanční odbor předložil materiál týkající se schvalování rozpočtových opatření radou města. Jedná se 
o převod kompetencí, kdy zastupitelstvo svěří část své pravomoci radě města. V současné době nás 
krajský audit upozornil, že na příjmové stránce rozpočtu (částečně i na výdajové) jsou některá 
rozpočtová opatření prováděna i po období, ve kterém vznikne reálné plnění. Tato situace je dána tím, 
že zastupitelstvo se neschází tak často, jak by bylo pro potřeby výkaznictví potřeba. Jejich 
doporučením je, aby tato rozpočtová opatření byla schválena ihned po vzniku plnění (nejlépe před) 
tak, aby se v měsíčních výkazech neobjevovala plnění bez rozpočtu. 
V současné době je platné usnesení zastupitelstva města č. Z125/4-13 ze dne 12.6.2013, kterým byla 
svěřena pravomoc radě města schvalovat rozpočtová opatření do výše Kč 200.000,- na přijetí 
a zapojení účelových dotací do rozpočtu, dále rozhodnutí o likvidaci nutných škod v případě havárií 
a živelných škod a úhrady pokut, kdy je rozpočtové opatření pouze formální. V současné době je toto 
usnesení pro potřeby výkaznictví nedostatečné a je potřeba ho rozšířit. Zpětně byla prověřena všechna 
rozpočtová opatření a z nich vybrána ta, u kterých je schválení zastupitelstva pouze formální, tedy 
rozpočtové opatření pouze konstatuje skutečnost, která nastala. Jedná se o: 
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí rada města 
zapojit do výdajů. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo. 
Komentář - tímto je myšleno otevření případně navýšení rozpočtových položek, kde skutečnost 
převyšuje rozpočet. Jedná se konstatování skutečnosti bez vlivu na výdaje. 
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b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy). Tyto 
prostředky nesmí rada města zapojit do výdajů rozpočtu kromě účelově určených darů a přijatých 
pojistných plnění.  
 Komentář - jedná se především o příjem pojistných plnění (několikrát ročně), dále o příjem dividend 
z VaKu (doposud nikdy nebyly zapojeny do výdajů) a úpravu rozpočtu v případě prodeje pozemků (o 
prodeji rozhoduje zastupitelstvo, navýšení rozpočtu příjmů je pouze formální). Další položkou je 
příjem účelových darů (např. Škoda stromky). 
c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u přijetí a realizace účelových dotací 
v případě, že zastupitelstvo schválilo účast města při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery 
poskytovány na základě právních předpisů, dále příjem, vypořádání a upřesnění transferů 
poskytnutých krajem (prostředky na volby a rozpis souhrnného dotačního vztahu). 
Komentář - jedná se o tyto situace - úprava souhrnného dotačního vztahu (úprava je nutná 
každoročně, formální záležitost), příjem a vyúčtování voleb (volby nyní budou každoročně po dobu 
12ti let), příjem finančních prostředků z dotací (o vyčlenění prostředků na financování bude i nadále 
rozhodovat zastupitelstvo). 
d) Zatřídění příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob za obce 
Komentář - daň z příjmů právnických osob za obce je současně příjem i výdej rozpočtu, úprava 
nikterak neovlivňuje saldo. 
e) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) 
u akcí, které byly řádně schváleny a začleněny do rozpočtu, ale u kterých je nutné pro uskutečnění 
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.  
komentář - tento bod se týká pouze akcí naplánovaných v rozpočtu. Pokud máme u dané akce 
plánováno, že se jedná o technické zhodnocení (třída 6), ale z dokumentace pak vyplyne, že se nejedná 
o technické zhodnocení, ale opravu (třída 5). Ustanovení by platilo i opačně (z třídy 5 do třídy 6). 
Přesouvala by se vždy celá částka vyčleněná na danou akci. 
f) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby, a to v případech, kdy se jedná o výdaj 
nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, 
k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům 
zabránění škod. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.  
komentář - stejné jako máme v současné době 
Výše uvedené body pokrývají většinu situací, které ovlivňují výkazy a zároveň je schválení 
rozpočtového opatření formální. Zastupitelstvo by bylo pokaždé informováno o provedených 
rozpočtových opatřeních na nejbližším následujícím jednání zastupitelstva. Možnost schvalování 
rozpočtových opatření radou města byla projednána radou dne 28.11.2016. 
Ing. Veselý, p. Šlégl: shrnutí, vysvětlení.  
Zvukový záznam: 0:22 - 0:24 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z119/7-2016 
Zastupitelstvo města 
r e v o k u j e  
usnesení č. Z125/4-13 ze dne 12.6.2013 
s t a n o v u j e 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu: 
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí rada města 
zapojit do výdajů. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo. 
b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy). Tyto 
prostředky nesmí rada města zapojit do výdajů rozpočtu kromě účelově určených darů a přijatých 
pojistných plnění.  
c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u přijetí a realizace účelových dotací 
v případě, že zastupitelstvo schválilo účast města při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery 
poskytovány na základě právních předpisů, dále příjem, vypořádání a upřesnění transferů 
poskytnutých krajem (prostředky na volby a rozpis souhrnného dotačního vztahu). 
d) Zatřídění příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob za obce. 
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e) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) 
u akcí, které byly řádně schváleny a začleněny do rozpočtu, ale u kterých je nutné pro uskutečnění 
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.  
f) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby, a to v případech, kdy se jedná o výdaj 
nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, 
k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům 
zabránění škod. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.  
s i  v y h r a z u j e 
právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na 
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města. 
 
 12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích 
Z důvodu mnoha negativních zkušeností se jeví jako vhodné, po vzoru jiných obcí v ČR, regulovat 
vyhláškou požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Předkládaný návrh byl odsouhlasen zástupci 
všech osadních výborů, rada ho projednala na svém jednání dne 28. 11. 2016. Dle vyjádření 
ministerstva vnitra je navrhované znění vyhlášky zcela v souladu se zákony ČR. 
Starosta: MěP potřebuje nástroj na řešení deliktů spojených s alkoholem, věc byla projednána vedením 
města s osadními výbory. 
Zvukový záznam: 0:24 - 0:26 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z120/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, 
u k l á d á 
právníkovi města informovat veřejnost způsobem v místě obvyklým. 
 
 13) Příloha k OZV č. 3/2015 
Tak jako každý rok i v letošním roce je třeba rozhodnout o výši sazby poplatku za svoz komunálního 
odpadu. Na základě § 10b odst. 4 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, se při výpočtu poplatku vychází ze skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů na osobu se stanoví přílohou 
k platné obecně závazné vyhlášce. 
P. Šlégl: alespoň jednou za dva měsíce připomenout prostřednictvím Bakovska nutnost třídění odpadu. 
P. Rajtr: zvážit, zda z důvodu plynulejšího chodu sběrného dvora nezavést povinnost úhrady poplatku 
za uložení odpadu (bioodpad a suť) na sběrný dvůr až od určité částky. Požádal o přidání kontejneru 
na papír v Chudoplesích. 
Zvukový záznam: 0:26 - 0:33 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z121/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
přílohu č. 1/2016 k OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  
u k l á d á 
finančnímu odboru informovat občany způsobem v místě obvyklým. 
 
 14) Schválení podání žádosti o dotaci u MŠMT - rekonstrukce areálu házené za sokolovnou 
Město Bakov nad Jizerou žádá o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu národní házené v Bakově 
nad Jizerou, hřiště za Sokolovnou č.p. 820/1 do dotačního programu MŠMT (ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy) č. 133510 Podpora materiálně-technické základny sportu, subtitul č.133512 
Podpora materiálně - technické základny sportovních organizací. Stávající házenkářský areál 
neodpovídá požadavkům házenkářské asociace pro hranou soutěž. Je nutno provést rekonstrukci 
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areálu, aby odpovídal požadavkům pro hranou soutěž a především aby splňoval bezpečnostní 
požadavky. 
Starosta - shrnutí, informace o přípravě dotačního projektu. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 0:33 - 0:35 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z122/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s o u h l a s í 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu MŠMT na rekonstrukci areálu házenkářského hřiště 
v Bakově nad Jizerou, 
p r o h l a š u j e  
že Město Bakov nad Jizerou má zajištěno dofinancování z vlastních zdrojů, a to do celkové ceny díla. 
 
  
15) Volby přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi 
Na jednání zastupitelstva města Bakov nad Jizerou dne 6.3.2013 bylo přijato usnesení, ve kterém 
zastupitelstvo města schválilo na funkci přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební 
období 2013 až 2017 následující kandidáty: [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], [osobní 
údaj odstraněn]. Vzhledem k tomu, že v průběhu první poloviny roku 2017 končí funkční období, 
obrátil se na nás Okresní soud v Mladé Boleslavi se žádostí o navržení kandidátů do funkce 
přísedících ke jmenovanému soudu, a to na volební období 2017 až 2021. 
Přísedící se podílejí na rozhodovací činnosti soudu v trestních věcech a pracovních věcech 
občanskoprávních. V souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb. kandidáty do funkce 
přísedícího navrhují členové zastupitelstva. K navrženým kandidátům si zastupitelstvo musí vyžádat 
vyjádření předsedy příslušného soudu. 
Přísedícím může být zvolen bezúhonný občan ČR, způsobilý k právním úkonům, starší 30 let, se 
zkušenostmi a morálními vlastnostmi dávajícími záruku, že bude funkci řádně zastávat. 
Nyní je věc zastupitelstvu města předložena, aby navrhlo nové kandidáty, resp. k rozhodnutí zda 
oslovit stávající kandidáty, případně vypsat veřejnou výzvu a z přihlášených kandidátů vybrat nové 
přísedící. Samotné rozhodnutí zastupitelstva o navržení kandidátů by následovalo v lednu 2017. 
K navrženým kandidátům by byl následně vyžádán souhlas předsedkyně Okresního soudu v Mladé 
Boleslavi, poté by zastupitelstvo rozhodlo o zvolení.  
Tajemnice - shrnutí věci, návrh na nominaci stávajících přísedících. Po souhlasu zastupitelů tajemnice 
navrhla, že osloví stávající přísedící s tím, že pokud  budou mít zastupitelé další návrhy, zašlou je 
tajemnici do začátku ledna. Následně tajemnice předloží zastupitelstvu návrh na jmenování přísedících 
na další období. Paní Čermáková vyjádřila souhlas s nominací přímo na jednání. 
Zvukový záznam: 0:35 - 0:38 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z123/7-2016 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2017 až 2021, 
u k l á d á 
tajemnici města oslovit stávající přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi a předložit návrh na 
kandidáty ke schválení zastupitelstvu města.  
 
16) 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.  
Jedná se o níže uvedené pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. 
Bakov nad Jizerou: 
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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 
Rada města dne 26.09.2016 výše uvedené projednala a usnesením č.  R288/20-2016 uložila předložit 
věc k projednání zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města usnesením č. Z 106/6-2016 schválilo 
vyvěšení záměru darování, tak jak bylo předloženo. Záměr vyvěšen dne 01.11.2016, sejmut dne 
17.11.2016. Nyní bylo nutné přijmout navržené usnesení a záležitost bude pokračovat schvalovacím 
procesem na Středočeském kraji. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:38 - 0:39 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z124/7-2016 
Zastupitelstvo města 
 s c h v a l u j e 
bezúplatný převod  
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.č. 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 
z vlastnictví Města Bakov nad Jizerou do vlastnictví Středočeského kraje 
u k l á d á 
OSMM zajistit podání žádosti na Středočeský kraj a uzavření výše uvedené smlouvy 
 
 17) Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č.99/31 a 389/1 k.ú. Malá Bělá 
Spoluvlastníci Malá Bělá čp. 46 žádají společně dopisem dne 24.10.2016 o koupi částí pozemků 
parc.č.99/31 a 389/1, celkem o výměře cca 40 m2 , vše v k.ú. Malá Bělá, za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů. Při vytyčení hranic pozemku parc.č.st.27, jehož součástí je stavba rodinného 
domu čp. 46, bylo zjištěno, že plot a část stavby bývalé dílny stojí na pozemku města. Jedná se 
o pozemky parc.č.99/31, a 389/1, oba druh pozemku ost.plocha, ost.komunikace. 
Pozemek parc.č.st.27 je ve spoluvlastnictví SJM [osobní údaj odstraněn] , a to podílem 4/5 a [osobní 
údaj odstraněn], podílem 1/5. 
Prodejem přeploceného pozemku dojde k úpravě majetkoprávních vztahů a věc bude uvedena 
v souladu s katastrem nemovitostí. V terénu se nic nezmění. Tato situace vznikla před více než 50 ti 
lety, kdy Malá Bělá byla samostatná obec. Tento stav se zjistil po digitalizaci a následném vytyčení 
hranic pozemku. 
Rada města na svém jednání dne 31.10.2016 výše uvedené projednala a usnesením č. R 315/22-2016 
uložila předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí o vyvěšení záměru prodeje výše uvedených částí 
pozemků s doporučením rady města schválit vyvěšení záměru prodeje. 
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Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 0:39 - 0:42 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z125/7-2016 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje částí pozemků parc.č.99/31 a 389/1, celkem o výměře cca 40 m2 , vše v k.ú. 
Malá Bělá  
u k l á d á 
OSMM vyvěsit záměr a informovat žadatelé 
 
 18) Žádost o směnu, koupi pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec 
Obec Bradlec žádá dopisem dne 16.11.2016 o odkoupení pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec nebo jeho 
směnu za pozemek parc.č. 214/1 k.ú. Chudoplesy, který je ve vlastnictví Obce Bradlec. 
Pozemek parc.č.163/4, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 432 m2 je ve vlastnictví Města Bakov 
nad Jizerou. Pozemek byl historickým majetkem bývalé obce Chudoplesy, a byla na něm vybudována 
studna a zemní vodojem, který sloužil jako zdroj vody pro Chudoplesy. V současné době zůstala na 
pozemku pouze kopaná studna, která je funkční. Údržba, kontrola a především zodpovědnost za studni 
je velkou zátěží pro Město. 
Náš pozemek je obklopen pozemkem parc.č.65/20, který je ve vlastnictví Obce Bradlec. V minulosti 
byl náš pozemek součástí zahrádkářské kolonie, která byla souvisle vybudována jak na poz. 
parc.č.163/4 tak parc.č.65/20. Po převedení do našeho vlastnictví jsme museli nechat vytýčit hranice 
a revidovat dosavadní nájemní smlouvy. V současné době je jako zahrádka pronajatá pouze malá část 
pozemku. V souvislosti se studnou, uzavřelo město smlouvy o odběru užitkové vody s odběrateli. O 
většinu pozemku se tedy musíme starat, stejně jako o studni.   
Pozemek je v územním plánu součástí lokality určené ve výhledové části pro výstavbu rodinných 
domů venkovského typu, nicméně s provedenou změnou č.1 ÚP je již užíván pro bydlení venkovské.  
Tvar pozemku neumožňuje využít pozemek jako jednu samostatnou stavební parcelu.  
Pozemek parc.č.214/1, orná půda, o výměře 20.040 m2 k.ú. Chudoplesy je ve vlastnictví Obce 
Bradlec, leží na hranici katastrálního území, mezi obcí Chudoplesy a Bradlec a přímo sousedí se silnicí 
Chudoplesy - Bradlec. Jedná se o historický majetek Obce Bradlec. Pozemek je propachtovaný panu 
Rajtrovi ml. za účelem zemědělské činnosti. V ÚP je pozemek smíšená zóna - zemědělská výroba 
a služby. Pozemek je obklopen polní cestou, která se nachází na p.p.č. 399 a 401, kdy oba pozemky 
jsou ve vlastnictví Města. 
Vzhledem k tomu, že Město Bakov nad Jizerou a Obec Bradlec vlastní pozemek v katastrálním území 
jiné obce a kdy katastrální území spolu sousedí, je na zvážení, zda pozemky nesměnit.  
Zastupitelstvo města se již v minulosti touto problematikou resp. žádosti Obce Bradlec o koupi 
případně směnou zabývalo, nicméně s ohledem na možnou budoucí stavební parcelu, žádost 
neschválilo. Pokud pozemek 163/4 zůstane i nadále ve vlastnictví Města, lze budoucí záměr výstavby 
provést pouze na pozemcích Obce Bradlec. 
Nejlepším řešením této záležitosti je převést pozemek do vlastnictví obce Bradlec. Jedná se 
o pozemek, který je mimo katastrální území naší obce (daňová povinnost 87,- Kč/rok). Město jako 
vlastník má závazky a povinnosti k tomuto pozemku, zejména pak ke studni. OSMM doporučuje 
vyhotovit znalecký posudek a vyvěsit záměr směny případně prodeje. 
Rada města na svém jednání dne 28.11.2016 výše uvedené projednala a uložila předložit věc 
zastupitelstvu města. 
Paní Šubrtová podle mapového podkladu vysvětlila polohu pozemku a shrnula podstatné skutečnosti, 
upozornila, že na pozemku je kopaná studna a jednání s nájemci je velmi složité. 
Dále byla vedena diskuze o poloze pozemku a historickém vývoji pozemku.  
Starosta: každý z vlastníků (obec Bradlec a město Bakov) by si měl nechat udělat znalecký posudek 
ceny jako podklad pro další jednání.  
Zastupitelé se po krátké diskuzi dohodli na jednání s obcí Bradlec se záměrem dohodnout se na 
vypracování znaleckých posudků ceny na oba pozemky a vyvěšení záměru prodeje, nebo směny.  
Zvukový záznam: 0:42 - 0:53 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z126/7-2016 
Zastupitelstvo města 
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s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje, nebo směny pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec 
u k l á d á 
OSMM zajistit vyvěšení záměru a vyhotovení znaleckého posudku. 
  
19) Informace vedení města 
Starosta předložil v písemné podobě informace týkající se plánu termínů jednání ZM na první 
polovinu roku 2017 - 18. ledna, 15. března, 10. května a 21. června.   
Dále informoval o přípravě Studie náměstí a první schůzce přípravné skupiny 22.11.2016 za účasti 
Ing. arch. Petra Klápště, Ph.D. a Ing. Evy Klápšťové ze společnosti Nature Systems, která zajišťuje  
metodické vedení participace veřejnosti a práce přípravné skupiny, přípravu a vedení  plánovacích 
setkání s veřejností a finalizaci výstupů pro potřeby projekčních prací a konzultace přípravy zadání 
a výběru architektů. 
Další informace se týkala Základní školy  - dne 29.11.2016 se sešla v prostorách ZŠ pracovní skupina, 
která v současné době intenzivně pracuje na Projektové dokumentaci za účelem rozšíření kapacity 
Základní školy a to v souvislosti s aktuální dotační výzvou z IROP týkající se infrastruktury 
základních škol - termín podání žádosti o dotaci je 14.2.2017. 
Ohledně projektu II/610 - bezpečnostní opatření Chudoplesy  starosta informoval, že došlo k podpisu 
smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem ( KÚSK), Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje (KSÚS SK) a městem Bakov nad Jizerou schválenou Radou 
kraje a Zastupitelstvem města. Nyní probíhají jednání o následných krocích (zprocesování VŘ na 
zhotovitele, převod finančních prostředků z KÚ na KSÚS apod.) 
Co se týká dotace na podzemní kontejnery starosta informoval, že dne 25.11.2016 byla 
dokompletována a prostřednictvím dotačního portálu IS KP 14+ podána žádost o dotaci na SFŽP na 
pořízení podzemních kontejnerů ( ul. Školní, Malá Bělá u OV, Trenčín u COOP) 
Dle aktuální informace starosty bude třetí díl Pamětí města Bakova nad Jizerou, autora PhDr. 
Vladimíra Bednáře s podtitulem „Letopisy nové doby“ mapující období let 1919 - 1966 vydán 
22.12.2016. Předpokládaná cena 300,-Kč vzhledem k rozšířenému obsahu oproti prvním dvěma dílům. 
Místostarosta informoval o výběru vhodného uchazeče ve veřejné zakázce na nákup hasičské cisterny, 
nyní běží lhůta na podání námitek a poté bude podepsána kupní smlouva s vybraným uchazečem. 
Předpokládá se, že smlouva by měla být uzavřena do konce roku. Další informace místostarosty se 
týkala dokončení veřejného osvětlení v ulici Ku Splávku a Konečná, v Podhradí se bude čistit příkop.  
Tajemnice informovala, že bude vypisovat výběrové řízení na správce  městských budov. 
V souvislosti s řešením prostorové kapacity budovy městského úřadu jsou činěny některé kroky 
a začátkem příštího roku bude zastupitelstvo informováno o navrhovaném řešení.  
Zvukový záznam: 0:54 - 1:05 hod. 
Usnesení č. Z127/7-2016 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
-  plánu termínů jednání ZM na první polovinu roku 2017 - 18. ledna, 15. března, 10. května a 21. 
června   
-  Studie náměstí a první schůzce přípravné skupiny 22.11.2016  
- přípravě projektové dokumentace na dotační projekt řešící  rozšíření kapacity Základní školy  
-  postupu projektu  II/610 - bezpečnostní opatření Chudoplesy  
- podání žádosti o dotaci na  podzemní kontejnery 
- vydání třetího dílu Pamětí města Bakova nad Jizerou, autora PhDr. Vladimíra Bednáře s podtitulem 
„Letopisy nové doby“ 22.12.2016 
- dokončení opravy VO v ulici Ku Splávku a Konečná 
- čištění příkopu v Podhradí 
- vypsání výběrového řízení na správce budov města 
- řešení prostorové kapacity MěÚ 
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20) Diskuze zastupitelů 
P. Šlégl upozornil na ničení zdí v průchodu ke škole zejména psy, které zde vykonávají potřebu. 
Požádal o zajištění opatření. Místostarosta informoval, že bude v Bakovsku uveřejněno upozornění 
občanům na povinnost úklidu po svých zvířatech a že město má v úmyslu pořídit vysavač exkrementů.  
Pan Šlégl poděkoval paní Čapkové za uspořádání Mikulášského večera na Zvířeticích. Paní Čapková 
poděkovala za ozdobení vysokého stromu na náměstí a uspořádání zpívání na první adventní večer. 
Dále paní Čapková pozvala všechny přítomné na Živý Betlém na Malé Bělé, který se bude konat 
v sobotu 17.12.  Starosta dodal, že do Vánoc by měla být nasvícená zřícenina Zvířetice. Paní Čapková 
poděkovala za Osadní výbor Malá Bělá za nový vánoční strom na Malé Bělé. Starosta poděkoval 
v souvislosti s organizací akce rozsvícení vánočního stromku všem, kteří se na přípravě akce podíleli. 
Paní Stránská poděkovala vedoucí knihovny za vytvoření velmi hezkého a příjemného prostředí 
v knihovně, za informování o dění v knihovně a spolupráci se Základní školou v Debři.  
Starosta poděkoval přítomnému panu Pálkovi a ČSOP Klenice za opravu „božích muk“ na Rečkově, 
dále poděkoval všem za celoroční práci v rámci zastupitelstva a popřál  příjemné prožití svátků 
a šťastný nový rok.  
 
21) Diskuze občanů 
Občané se do diskuze nepřihlásili.  
 
22) Závěr  
Starosta ukončil jednání v 19:20 hodin.  
 
 
 
  
  
 Radim Šimáně       Jan Kavan  
starosta města        ověřovatel zápisu 
 
 

Vladimír Šlégl 
        ověřovatel zápisu 


