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Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Zápis 
 1. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

18.01.2017 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, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, Lubomír 
Peroutka, Jitka Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka, Mgr. Petr Paclt, Aleš Pícl, MBA, Ing. 
Jiří Jonáš 
Hosté: zástupci společností Realstav MB s.r.o. a LK Advisory, s.r.o – k bodu č. 5 
Omluvení: Mgr. Štefan Klíma, Mgr. Jana Štěpánová, Ing. Jan Babák, Mgr. Michaela 
Vrabcová 
Ověřovatelé: Mgr. Jaroslava Černá, Ing. Mgr. Pavel Beran 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – žádost o dotaci z IROP 
6) Plnění usnesení zastupitelstva města 
7) Volby přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi 
8) Informace o provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2016 
9) Odměny členů zastupitelstva města - novela nařízení vlády 
10) Majetkoprávní vypořádání týkající se "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah" 
11) Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č.99/31 a 389/1, vše v k.ú. Malá Bělá 
12) Žádost týkající se pozemků parc.č.123/1 a 123/2 k.ú. Malá Bělá 
13) Informace 
14) Diskuze zastupitelů 
15) Diskuze občanů  
16) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:10 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 Ing. Mgr. Pavel Beran a Mgr. Jaroslava Černá. 
Zastupitelé neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z1/1-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení Mgr. Jaroslavu Černou a Ing. Mgr. Pavla Berana.  
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3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům společně s písemnými podklady k jednání. Dodatečně byl 
předložen k zařazení na program jednání bod "Žádost týkající se pozemků parc.č.123/1 a 123/2 k.ú. 
Malá Bělá".  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z2/1-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce rozšířený o bod "Žádost týkající se pozemků 
parc.č.123/1 a 123/2 k.ú. Malá Bělá".  
 

4) Diskuze občanů 

V rámci diskuze vystoupila paní [osobní údaj odstraněn]  s požadavkem na zajištění lepší slyšitelnosti 
místního rozhlasu v ulici  Na Výsluní, neboť při havárii plynu nebylo hlášení slyšet, dále poukázala na 
to, že majitelé psů při jejich venčení neuklízejí exkrementy. Poslední dotaz se týkal postupu ve věci 
Výsluní. P. Janda odpověděl, že než došlo k havárii plynu, žádné stížnosti na slyšitelnost rozhlasu 
nebyly zaznamenány. Podnět bude prověřen. Ve městě byla provedena kontrola funkčnosti rozhlasu 
a bylo zjištěno, že jediné místo, kde je problém je v hlásiči na křižovatce ulic Čapkova, Nad Skalkou 
a Nad úvozem. Starosta doplnil, že havárie byla nepříjemná, nicméně vedení města využilo všechny 
komunikační kanály, kterými bylo možné o havárii informovat občany, zejména webové stránky 
města, Facebook, opakované hlášení rozhlasu a pod.  Co se týká neuklízení exkrementů,  je velice 
těžké toto uhlídat, jedním z nástrojů je pokutování občanů, kteří toto nedodržují, městská policie se na 
tuto problematiku více zaměří. Ohledně Výsluní proběhne následující den po jednání zastupitelstva 
koordinační schůzka se zhotoviteli projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, z této schůzky by 
měly vyplynout prvotní  informace ohledně vyjednávání se síťaři a jak je firma daleko s vypracováním 
PD. Termín na vyhotovení PD je do konce února.  
Zvukový záznam: 0:04 - 0:09 hod.  
 
 5) Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – žádost o dotaci z IROP 
Předmětem tohoto bodu jednání bylo seznámení zastupitelů s investičním záměrem přístavby 
a stavebních úprav Základní školy v Bakově nad Jizerou a s tím související podání žádosti o dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP) - výzva č. 47 Infrastruktura Základních 
škol.  Výše podpory v rámci této výzvy činní 90% z uznatelných nákladů a nejzazší termín odeslání 
žádosti je 14.2.2017. 
IROP nepožaduje souhlas zastupitelstva s podáním žádosti o dotaci, nicméně vzhledem k nastaveným 
procesům v našem městě a vzhledem k otevřené komunikaci a informovanosti zastupitelů je tento bod 
předkládán právě včetně návrhu usnesení na vyslovení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 
Veškeré náležitosti a informace (rozsah stavebních prací, předpokládané náklady apod.) týkající se 
tohoto bodu byly  vzhledem k sofistikovanosti a aktuálnímu stavu rozpracovanosti záměru 
představeny na jednání samotném, kde byli  též přítomni zástupci společnosti Realstav MB spol, s.r.o., 
která vyhotovuje projektovou dokumentaci a společnosti LK Advisory, s.r.o., která zabezpečuje 
projektový management, resp. podání žádosti o podporu a zhotovení studie proveditelnosti. 
Starosta úvodem představil zástupce společnost Realstav s.r.o. pana Bláhu a pana Bílka a zástupce 
společnosti  LK Advisory, s.r.o. Ing. Jirku. Úvodem k tomuto bodu starosta odprezentoval základní 
informace týkající se projektu, výzvy IROP, jednání pracovní skupiny k tvorbě projektu a jednotlivých 
částech projektu. Poté starosta předal slovo panu Bláhovi, který popsal jednotlivé části projektu, ať už 
venkovní, tak i vnitřní. 
Na dotaz p. Kavana, zda je v rámci projektu plánované oplocení prostoru p. Bláha odpověděl, že ne. 
Dle p. Kavana je potřeba v rámci  bezpečnostního zajištění budov do projektu zahrnout i oplocení 
v horní části areálu, které  je v dezolátním stavu. Dle projektanta se jedná o uznatelný náklad a je 
možné o tuto část projekt rozšířit.  
Mgr. Stránská: pokud vozíčkář přijede autem, jak se dostane k výtahu? Místostarosta dle promítnuté 
situace ukázal kudy lze projet, vozíčkář se k výtahu pohodlně dostane, projektant doplnil, že 
bezbariérový vchod do staré budovy je řešen výtahem, nová budova schodolezem.  
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JUDr. Dvořák: k čemu bude sloužit venkovní altán? Projektant: k venkovním  volnočasovým 
aktivitám dětí, posezení, svačině, nejedná se o klasickou učebnu. 
Projektant pokračoval v popisu jednotlivých částí projektu.  
P. Kavan: jak je řešena šatna pro imobilní, neboť šatny jsou pro tyto lidi momentálně nepoužitelné.  
Starosta: podmínka dotace, pokud má vzniknout speciální učebna, musí k ní být bezbariérový přístup 
a WC. O šatně se v podmínkách dotace nehovoří. Následovala diskuze na téma bezbariérových šaten, 
bezbariérovosti celé školy a možnostech jejího zajištění.   
Dále vysvětloval projektant spolu s IT specialistou města p. Píclem na žádost p. Kavana způsob a míru 
připravenosti projektu na zasíťování školy.  
P. Rajtr: je v projektu řešena tělocvična? Projektant: v tomto projektu není tělocvična, vzhledem 
k dotaci by původně zamýšlený prostor nevyhovoval, navíc by se jednalo o neuznatelné náklady.  
Dále předal starosta slovo Ing. Jirkovi, který shrnul informace a podmínky týkající se vlastní dotace, 
termínu realizace, financování, způsobilých a nezpůsobilých výdajích, předpokládaném objemu 
nákladů a další informace.  
P. Rajtr: má vedení spočítané, v jakém finančním objemu se bude podílet na realizaci projektu město? 
Starosta: v dané chvíli skutečné náklady nejsou známy, budou se odvíjet od celkového rozpočtu tohoto 
investičního záměru. 
Ing. Činka: do uznatelných nákladů bude možné započítat náklady od 1.1.2014, bude možné současně 
s realizací projektu udělat související práce, např. opravy střechy, výměnu oken a pod.? Je součástí 
speciálních tříd v rámci dotace i jejich vybavení?  
Starosta: ano, součástí dotace je i mobiliář. 
Projektový manažer: možnost výměny oken se týká pouze speciálních učeben, dotace se vztahuje na 
vybavení a pomůcky do speciálních učeben, střecha nad nově vybudovanou částí je uznatelným 
nákladem.  
Ing. Činka: povinnou přílohou žádosti jsou i PD. Stačí, když jejich vyhotovení bude zasmluvněné, 
nebo musí být PD už součástí žádosti?  
Projektový manažer: součástí žádosti musí být dokumentace pro stavební povolení a požádáno o SP 
a odpovídající rozpočet. Pro vydání rozhodnutí je potřeba doložit stavební povolení a k soutěži na 
dodavatele musí být prováděcí dokumentace. Všechny stupně PD jsou uznatelné náklady.  
Zvukový záznam: 0:09 - 0:59 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z3/1-2017 
Zastupitelstvo měst 
b e r e   n a   v ě d o m í 
investiční záměr přístavby a stavebních úprav Základní školy v Bakově nad Jizerou, 
s o u h l a s í 
s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - výzva č. 47 
Infrastruktura Základních škol na přístavbu a stavební úpravy Základní školy Bakov nad Jizerou 
 

 6) Plnění usnesení zastupitelstva města 

Pro informaci a k projednání byl zastupitelům předložen přehled plnění usnesení zastupitelstva města 
Bakov nad Jizerou za rok 2016 a přehled trvajících bodů za období předcházející. Z důvodu změny 
evidence usnesení byl rok 2016 předložen ve dvou různých, na sebe navazujících, souborech. 
Některá usnesení z roku 2016 nejsou do současné doby splněna, nicméně na plnění se pracuje: 
ZaM 07.09.2016  
č. usnesení Z90/5-2016 GP vyhotoveny, nyní souhlas sdělením pozemku obce Bítouchov (žádost 
u podpisu obce) 
ZaM 19.10.2016  
č. usnesení Z107/6-2016 schvalovací proces na Středočeském kraji 
č. usnesení Z108/6-2016 sousední pozemek přeplocen, jednání s vlastníkem pozemku 
č. usnesení Z104/6-2016 GP v přípravě 
ZaM 07.12.2016 
č. usnesení Z124/7-2016 schvalovací proces na Středočeském kraji. 
Starosta předal slovo tajemnici, která shrnula podstatné skutečnosti.  
P. Čermáková: trvající bod z roku 2008  týkající se směny části pozemku - existuje způsob, jak 
vlastníka pozemku přimet ke spolupráci? P. Šubrtová: na toto není právní nárok, obě strany musí 
projevit svobodnou vůli.  
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Zvukový záznam: 1:00 - 1:02 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z4/1-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
přehled usnesení zastupitelstva města Bakov nad Jizerou za rok 2016 a přehled trvajících bodů 
 

 7) Volby přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi 

Na jednání zastupitelstva města Bakov nad Jizerou dne 7.12.2016 zastupitelstvo projednalo žádost 
Okresního soudu v Mladé Boleslavi o navržení kandidátů do funkce přísedících ke jmenovanému 
soudu, a to na volební období 2017 až 2021 a přijalo usnesení, ve kterém uložilo oslovit stávající 
přísedící. Současně bylo domluveno, že případné nové kandidáty zastupitelé navrhnou prostřednictvím 
elektronické pošty. 
Kladně se ke své kandidatuře vyjádřily paní [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn]. 
Žádné další nominace na městský úřad doručeny nebyly. 
Nyní je věc zastupitelstvu města předložena, aby schválilo kandidáty, a to paní [osobní údaj odstraněn]  
a paní [osobní údaj odstraněn]. K navrženým kandidátům bude následně vyžádán souhlas předsedkyně 
Okresního soudu v Mladé Boleslavi, poté zastupitelstvo rozhodne o jejich zvolení. 
Tajemnice v krátkosti shrnula věc a vyzvala přítomné k vyjádření, zda mají další nominaci. Zastupitelé 
neměli návrhy.  
Zvukový záznam: 1:02 - 1:04 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z5/1-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
pro volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2017 až 2021 nominaci 
těchto kandidátek: 
[osobní údaj odstraněn]  
[osobní údaj odstraněn]  
u k l á d á 
tajemnici města o rozhodnutí zastupitelstva informovat Okresní soud v Mladé Boleslavi. 
 
  

8) Informace o provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2016 
Usnesením zastupitelstva města č. Z116/7-2016 ze dne 7.12.2016 bylo schválené předběžné 
rozpočtové opatření č. 31 - závěrečné rozpočtové opatření roku 2016. Toto rozpočtové 
opatření bylo provedeno ke dni 31.12.2016 a jeho znění je přílohou tohoto materiálu. 
Rozpočtovým opatřením byly pro účely výkaznictví provedeny tyto změny: 
- narovnání veškerých rozpočtovaných příjmů na 100% skutečnosti 
- vyúčtovány volby do zastupitelstva krajů 
- vyrovnáno překročení provozní ch výdajů způsobených vyúčtováním energií 

(vyrovnáno přeplatky energií v jiných kapitolách) 
- pro účely výkaznictví upraveny položky uvnitř paragrafů tak, aby čerpání položek 
nepřesáhlo 100% skutečnosti. 
Součástí usnesení bylo i přijetí zbývající části dotace za akci „Chodník Malá Bělá“, částka 
však do 31.12. nedorazila na účet města. Přijetí dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením 
v roce 2017. 
Na běžných bankovních účtech zůstala k 31.12.2016 částka 21.524 tis. Kč (z této částky cca 
9,5 mil. Kč tvoří příjmy nad rámec rozpočtu, zbytek je dán úsporou ve výdajích), tato částka 
(po odečtení DPH 4Q2016) bude po schválení závěrečného účtu převedena do FRR. Stav 
FRR by tak měl v půlce roku činit cca 72.456 tis. Kč. 
Ing. Veselý v krátkosti shrnul věc. Zastupitelé neměli dotazy.  
Zvukový záznam: 1:04 - 1:06 hod.  
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Usnesení č. Z6/1-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2016. 
 

9) Odměny členů zastupitelstva města - novela nařízení vlády 
Vláda ČR schválila nařízení vlády č. 414/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále též „novela“), a to s účinností od 1. 
1. 2017. Novela zvyšuje odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev (starosta 
- v případě města Bakov nad Jizerou) o 4 % a zvyšuje maximální částky, které lze poskytnout 
neuvolněným členům zastupitelstev (všichni ostatní členové zastupitelstva města) taktéž až 
o 4 %. 
Uvolnění členové zastupitelstva mají právní nárok na odměnu zakotven přímo v zákoně. 
Měsíční odměnu za výkon příslušné funkce je nutno jim poskytovat ve výši, kterou stanoví 
právě platné nařízení vlády. Zastupitelstvo tedy nepřijímá žádné usnesení. 
Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování měsíční 
odměny za výkon funkce. Nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je 
možné neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnout (v rozpětí nula až dané maximum dle 
nařízení). Zastupitelstvo současně rozhodne, od kdy bude schválená výše měsíční odměny 
poskytována. 
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou stanovilo odměny jako maximální dle nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. I neuvolněným členům zastupitelstev náleží od 
1. 1. 2017 měsíční odměna ve zvýšené výši bez nutnosti přijímat další usnesení.  
O systému vyplácení odměn byla vedena krátká diskuze při projednávání návrhu rozpočtu. 
S ohledem na vysoký počet členů zastupitelstva města v komisích a výborech, ke kumulaci 
funkcí, je vhodné otevřít diskuzi o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva, zda 
stávající systém ponechat, či jej upravit. 
Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva obce více funkcí, lze mu poskytnout měsíční 
odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé (samostatné) funkce, ale o tom musí 
výslovně rozhodnout zastupitelstvo obce (s odvoláním na ustanovení § 77 odst. 3 písm. b/ 
zákona o obcích). 
Starosta předal slovo tajemnici, která zrekapitulovala věc. Současně byl zastupitelům rozdán 
doplňující materiál, kde byl vysvětlen současný systém odměňování, který nastavil pravidla 
tak, že členové zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy komise/výboru dostávají za své 
členství měsíční odměnu (odměna = částka rovnající se rozdílu mezi odměnou dle NV za 
členství v komisi/výboru a za řadového zastupitele, tj. částka 768,- Kč (2016), resp. částka 
799,- Kč (2017). Členové rady, kteří jsou zároveň členy komise/výboru, ovšem žádnou 
odměnu za své členství nedostávají. Spravedlivé řešení je tedy takové, že každý neuvolněný 
člen zastupitelstva, radní i místostarosta by měl mít vyplacen ke své měsíční (základní) 
funkční odměně kalkulovaný rozdíl.  
Tajemnice podrobně vysvětlila, jak funguje systém odměňování dosud, a jak by vypadal 
v případě, že se zastupitelé dohodnou, že bude vyplácen rozdíl a jak v případě, že odměny za 
jednotlivé funkce se budou kumulovat.  
P. Kavan: dosavadní systém není spravedlivý, domnívá se, že by s ohledem na čas, který 
zastupitelé věnují práci v komisích a výborech, by měli dostávat odměnu za členství v každé 
jedné komisi, případně tuto odměnu podmínit účastí, a to ve výši, jakou zastupitelstvo 
odsouhlasí. Navrhl odměny za práci v jednotlivých komisích a výborech sčítat.  
Tajemnice: výplatu odměny nelze vázat na účast na jednání, jedná se o měsíční odměnu.  
Ing. Beran: domnívá se, že z pohledu rozdílné odpovědnosti při rozhodování zastupitele 
a "pouhého" člena komise je nelogické, že za "rizikovější" funkci je počítána nižší odměna. 
Tajemnice: nařízení vlády je bohužel takto postavené.  
Dále starosta přečetl připravené usnesení, o kterém bylo hlasováno.  
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Zvukový záznam: 1:06 - 1:25 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z7/1-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 
r e v o k u j e  
usnesení č. Z7/1-2016 ze dne 20.1.2016, 
s c h v a l u j e 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněných členů zastupitelstva města/členů rady města/místostarosty města v maximální 
částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění platných předpisů, a to s účinností od 
1.2.2017, 
s c h v a l u j e 
v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. všem neuvolněným členům 
zastupitelstva města/rady města/místostarostovi města zařazených v komisích rady či výborech 
zastupitelstva měsíční odměnu ve výši rozdílu mezi měsíční odměnou za výkon člena v komisi/výboru 
a měsíční odměnou za výkon funkce člena zastupitelstva města dle platného nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb.; v případě souběhu funkcí ve více komisích/výborech se odměny sčítají, a to s účinností 
od 1.2.2017 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 1 na vyčlenění částky Kč 135.000,- z FRR: 
231.30 6112 5023 +135tis. Kč 
231.30 330 4133 +135tis. Kč 
 236.23 6330 5345 +135tis. Kč 
 
10) Majetkoprávní vypořádání týkající se "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah"  

V návaznosti na předchozí jednání zastupitelstva města, týkající se dokončení majetkoprávního 
vypořádání se Středočeským krajem, ve věci dokončené stavby "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah" je 
ještě nutné řešit pozemky, které jsou zastavěny chodníkem a částí místní komunikace. 
Na minulém jednání byly řešeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města a jsou zastavěny stavbou 
silnice č. II/276, kterou spravuje Středočeský kraj. Nyní se jedná o pozemky, které jsou ve vlastnictví 
Středočeského kraje a budou bezúplatně převáděny do vlastnictví města. Záměr bezúplatného převodu 
v tomto případě vyvěšuje Středočeský kraj.  
Součástí k podání žádosti je nezbytné přiložit usnesení zastupitelstva. Seznam předmětných pozemků 
je uveden v usnesení. 
Paní Šubrtová zrekapitulovala záležitost, zastupitelé neměli dotazy. 
Zvukový záznam: 1:25 - 1:27 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z8/1-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
bezúplatné nabytí  
pozemku 1206/33 o výměře 102 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/35 o výměře   14 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/37 o výměře   18 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/39 o výměře   94 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/41 o výměře 130 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/43 o výměře     7 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/45 o výměře     7 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1206/46 o výměře     1 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1233/8   o výměře     2 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1233/17 o výměře   12 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1233/23 o výměře   69 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1233/25 o výměře     4 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
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pozemku 1227/61 o výměře 101 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1227/62 o výměře   70 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1227/63 o výměře   11 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemku 1227/64 o výměře     3 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
částí pozemku parc.č.765/6 (označené v geometrickém plánu č.1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 765/123 o výměře   12 m2, ost. plocha - ost. komunikace,  
pozemek parc. č. 765/124 o výměře   12 m2, ost. plocha - ost. komunikace, 
pozemek parc. č. 765/125 o výměře     1 m2, ost. plocha - ost. komunikace), 
části pozemku parc.č.1227/8 (označenou v geometrickém plánu č.1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 1227/66 o výměře   95 m2, ost. plocha - ost. komunikace),  
částí pozemku parc.č.1227/26 (označené v geometrickém plánu č.1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 1227/67 o výměře   27 m2, ost. plocha - ost. komunikace,  
pozemek parc. č. 1227/68 o výměře   11 m2, ost. plocha - ost. komunikace), 
části pozemku parc.č.1227/27 (označenou v geometrickém plánu č. 1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 1227/69 o výměře     1 m2, ost. plocha - ost. komunikace), 
částí pozemku parc.č.1233/1 (označené v geometrickém plánu č. 1716-134/2015 
jako pozemek parc. č. 1233/28 o výměře     2 m2, ost. plocha - ost. komunikace,  
pozemek parc. č. 1233/29 o výměře   24 m2, ost. plocha - ost. komunikace), 
vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Bakov nad 
Jizerou 
u k l á d á 
OSMM zajistit podání žádosti na Středočeský kraj a uzavřít smlouvu 
 

 11) Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č.99/31 a 389/1, vše v 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 Peroutkových , a to podílem 4/5 a Ing. 
Peroutky, 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. 
Zastupitelstvo na svém jednání dne 07.12.2016 usnesením č. Z 125/7-2016 schválilo vyvěšení 
záměru prodeje. Záměr vyvěšen dne 16.12.2016, sejmut dne 02.01.2017. Emailem dne 
29.12.2016 žadatelé potvrzují svoji žádost o koupi předmětných částí pozemků a nabízí cenu 
50 Kč/m2. Jedná se o cenu obvyklou za prodej takového to pozemku.  
Žádný další zájemce se nepřihlásil. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 1:27 - 1:28 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z9/1-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se částí pozemků parc.č.99/31 a 389/1, celkem o výměře cca 40 m2 
k.ú. Malá Bělá mezi Městem Bakov nad Jizerou a spoluvlastníky pozemku parc.č.st.27 k.ú. Malá Bělá, 

za částku 50 Kč/m2 a za podmínek stanovených smlouvou 
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u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 

 12) Žádost týkající se pozemků parc.č.123/1 a 123/2 k.ú. Malá Bělá 

Obec Nová Ves u Bakova žádá o obnovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to z důvodu 
výstavby chodníku podél silnice III/2761 ve směru Malá Bělá - Nová Ves. Stavbou chodníku 
budou dotčeny části pozemků parc.č. 123/1 a 123/2, o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Malá 
Bělá, které jsou ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. 
Smlouva budoucí kupní byla uzavřena dne 27.09.2011, nicméně v odst. V. výše uvedené 
smlouvy je závazek uzavřít vlastní smlouvu kupní nejpozději do 31.12.2015. To znamená, že 
od této doby je smlouva budoucí neúčinná. Smlouva o spolupráci ve věci zmiňované akce 
byla uzavřena dne 21.1.2016. 
Výstavba chodníku byla vázána na získání dotace. V loňském roce se dotaci podařilo získat 
a na jaře letošního roku začne výstavba. Po skončení stavby bude nový chodník zaměřen 
a dojde k majetkovému vypořádání. 
Smlouva budoucí kupní bude uzavřena za stejných podmínek s tím, že závazek uzavřít vlastní 
smlouvu bude do 6 ti měsíců po dokončení stavby, za kupní cenu 40,- Kč/m2. Uzavření 
smlouvy budoucí předchází vyvěšení záměru. 
Na jednání zastupitelstva 07.09.2011, kdy byla schválena smlouva budoucí kupní, bylo 
diskutováno o možnosti darování, nicméně v té době už byl vyvěšen záměr prodeje. Což 
neumožňuje jiný způsob převodu nemovitosti. Nyní bylo na zvážení, zda vyvěsit záměr 
budoucího prodeje nebo budoucího darování.    
Starosta - rekapitulace.  
Ing. Činka: nebyl v darování nějaký problém?  
P. Šubrtová: ne, šlo o to, že diskuze probíhala při schvalování usnesení o budoucí smlouvě 
kupní, v té chvíli už nebylo možné uskutečnit darování, protože byl vyvěšen záměr prodeje.  
Tajemnice: nenabízí se nějaká vhodná směna? P. Šubrtová: nenabízí. 
Starosta: přiklání se k vyvěšení záměru prodeje. 
P. Rajtr: neměl by se na pozemek nechat udělat odhad?  
P. Šubrtová: otázkou jsou náklady na vyhotovení znaleckého posudku. 
Starosta informoval o jednání s obcí Nová Ves v souvislosti s novelou školského zákona, 
zejména ohledně stanovení společného školského obvodu. Dále bylo diskutováno o výši 
příspěvků na školu a školku v rámci RUD 
Zvukový záznam: 1:28 - 1:39 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z10/1-2017 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje částí pozemků parc.č.123/1 a 123/2, celkem o výměře cca 25 m2 , vše v k.ú. 
Malá Bělá  
u k l á d á 
OSMM informovat žadatele a zajistit vyvěšení záměru. 
 

 13) Informace 

Starosta předložil zastupitelům informace v písemné podobě. Informace se týkaly: 
- důležitých termínů, tj.  19.ledna - koordinační schůzka s MSM Project - zhotovitel dokumentace pro 
územní rozhodnutí lokality Výsluní, 23. ledna - pracovní setkání zastupitelů k novému územnímu 
plánu (17:30), 26. ledna - ZŠ - školská rada, aktiv rodičů, 18. února - IX. ples města Bakov nad Jizerou 
Muzikálový ( 19:30), 2. března - beseda s PhDr. Vladimírem Bednářem k trilogii Paměti města 
Bakova n.J. ( 16:00 DPS), 15. března - řádné jednání zastupitelstva města  
- poruchy dodávky plynu  - v sobotu 7. ledna 2017 došlo na regulační stanici plynu u volnočasového 
areálu k technické závadě na předehřevu plynu, která znamenala zamrznutí regulátoru a výpadek této 
regulační stanice. Tato závada měla za následek odstavení více než 1300 domácností. Starosta 
poděkoval za mimořádnou týmovou podporu a spolupráci všem, kteří se podíleli na odstranění 
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havárie, zejména pak Bakovským hasičům. Zvláštní poděkování vyslovil starosta občanům města 
Bakova za jejich přístup, toleranci, ochotu, vstřícnost a součinnost. Paní Čermáková v souvislosti 
s informovaností zastupitelů požádala, aby v případě mimořádné situace dostali o tomto informaci 
např. mailem všichni zastupitelé.  
- rekapitulace dotačních akcí - Podzemní kontejnery - SFŽP,  II/610 - bezpečnostní opatření 
Chudoplesy - Středočeský kraj, Kanalizace Malá Bělá - VaK, SFŽP, Házená - rekonstrukce areálu - 
MŠMT, Základní škola - přístavba a stavební úpravy - IROP, Hasičská cisterna - IROP 
-Volnočasového areálu - vytvoření pracovní skupiny, zabývající se koncepcí Volnočasového areálu - 
zájem či „nominaci“ o účast v této skupině zaslat Bc. Tereze Kočišové na kocisova@bakovnj.cz do 
25.1.2017 
- projektu Revitalizace náměstí -  Ing. Klápště poslal přehled i roli přípravné skupiny, vedení 
veřejnosti, úkolech a pod. – bude přeposláno zastupitelům a členům přípravné skupiny  
- sportovní haly - v únoru bude svolána pracovní skupina, kde budou vyhodnoceny podněty 
a nasbíraná data 
- přípravě výročí 520 let města, pravděpodobně v červnu 2017 
Místostarosta podal informace o: 
- hasičské cisterně - výběrové řízení bylo uzavřeno, 25.1.2017 bude radě města předložena ke 
schválení kupní smlouva s vybraným dodavatelem, cisterna by měla být dodána do konce května 2017 
- úklidu města v souvislosti se sněhovými podmínkami a mrazy, sníh je již postupně odvážen na 
deponii, na chodníky je aplikována solanka 
- odstraňování vyšších vrstev sněhu a ledu a čištění žlabů na veřejných budovách  
Tajemnice informovala o: 
- postupu v rozšiřování prostor MěÚ 
- výběrovém řízení na správce budov, přihlášky je možné zaslat do konce ledna, začátkem února 
proběhnou ústní pohovory 
- přípravě projektu Vision 21, pravděpodobně 7.4.2017 proběhne prezentace  
- přípravě turistické sezóny v TIC 
Zvukový záznam: 1:39 - 1:59 
Usnesení č. Z11/1-2017 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
-  konání koordinační schůzky s MSM Project - zhotovitelem dokumentace pro územní rozhodnutí 
lokality Výsluní 19.1.2017 
- pracovním setkání zastupitelů k novému územnímu plánu  23.1.2017 od 17:30 hod. 
- plánovaném aktivu rodičů 25.1.2017 v ZŠ 
- IX. plesu  města Bakov nad Jizerou - Muzikálový, 18. února od 19:30 
- besedě s PhDr. Vladimírem Bednářem k trilogii Paměti města Bakova n. J. 2. března od 16:00 DPS 
-  řádném jednání zastupitelstva města 15. března 2017 
- poruše dodávky plynu  - v sobotu 7. ledna 2017  
- připravovaných dotačních akcích  
-Volnočasovém areálu - vytvoření pracovní skupiny, zabývající se koncepcí Volnočasového areálu 
- postupu v přípravě projektu Revitalizace náměstí  
- postupu v přípravě projektu sportovní haly  
- přípravě výročí 520 let města  
-  výběrovém řízení na hasičskou cisternu 
- úklidu města v souvislosti se sněhovými podmínkami a mrazy  
- odstraňování vyšších vrstev sněhu a ledu a čištění žlabů na veřejných budovách  
- postupu v rozšiřování prostor MěÚ 
- výběrovém řízení na správce budov 
- přípravě projektu Vision 21 
- přípravě turistické sezóny v TIC 
 
  

14) Diskuze zastupitelů 
Paní Čermáková informovala, že na webových stránkách je již zveřejněn nominační list k anketě 
Sportovec roku, vyhodnocení ankety proběhne 31.3.2017 v sále Radnice. Pan Šlégl se dotázal, zda by 
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šlo nějakým způsobem prostřednictvím sociální a zdravotní komise pomoci panu Kubátovi. MUDr. 
Turková odpověděla, že svého času se tato komise situací pana Kubáta zabývala, nicméně v její 
kompetenci není jakkoli zasáhnout. Byla diskutována pomoc alespoň darováním oblečení, možnosti 
budou prověřeny.  
Paní Čapková poděkovala Technické četě za bezvadný úklid sněhu na Malé Bělé a poděkovala panu 
Šplíchalovi za prohrnování ulic na Malé Bělé bez nároku na odměnu.  
P. Rajtr požádal  řešení situace v Boleslavské ulici, zejména u Galaxie, kde je ke kraji silnice nahrnutý 
sníh a  po obou stranách parkují vozidla, čímž dochází k obtížnému míjení se protijedoucích vozidel. 
Dal na zvážení umístit po jedné straně zákaz zastavení nejen dočasně, ale i stabilně. Věc bude 
projednána v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek.  
JUDr. Dvořák upozornil na špatný stav zastávky na Trenčíně - rozbité výplně a znečištění a požádal 
o řešení. Ing. Činka si stěžoval na provoz restaurace U Kasků - u restaurace parkující vozidla 
nerespektují chodník, ozývá se odtamtud hluk i v době nočního klidu. Na tuto skutečnost se zaměří 
městská policie. Místostarosta nadnesl téma parkování ve městě obecně, ředitel MěP doplnil, že 
komplexním systémem parkování ve městě se bude zabývat Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek 
a ve spolupráci s odborníkem na dopravu např. vypracovat studii.  
P. Šlégl upozornil na problém s majiteli psů, kteří neuklízejí po nich exkrementy, zejména v ulicích 
Školní, Družstevní, Pionýrů a dalších ulicích v centru. Městská policie se na problém zaměří a bude 
nedisciplinované občany pokutovat.  
Zvukový záznam: 2:00 - 2:19 hod.  
 
15) Diskuze občanů  
Nikdo z přítomných občanů již neměl zájem diskutovat.  
 
 16) Závěr  
Starosta ukončil jednání ve 20:40 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další jednání se uskuteční 
15.3.2017 od 18:00 hodin.  
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
Radim Šimáně       Mgr. Jaroslava Černá 
starosta města       ověřovatelka zápisu 
 
 

Mgr. Ing. Pavel Beran 
        ověřovatel zápisu 


