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Zápis 
 2. jednání zastupitelstva města, konané dne 

15.03.2017 v 18:00 hod. 
Společenský sál Radnice 

Přítomní: Na začátku jednání 13 zastupitelů, v průběhu jednání docházel ke změnám počtu přítomných 
zastupitelů 
Dále přítomní: Mgr. Lenka Koucká, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Jitka Šubrtová, Václav 
Janda, Ing. Jiří Jonáš, Aleš Konývka, Mgr. Petr Paclt, Ing. Bc. Petra Kremlová 
Hosté:  ISES, s.r.o. – k bodu č. 5 

Realstav MB s.r.o., LK Advisory s.r.o. – k bodu č. 6 
 Mgr. Václav Čech, Jaroslav Prokůpek – k bodu č. 13 

Omluvení: Jan Kavan, Mgr. Štefan Klíma, Mgr. Jana Štěpánová, MUDr. Iva Turková, Mgr. 
Michaela Vrabcová, Magdalena Bulířová, Lubomír Peroutka 

Ověřovatelé: Mgr. Věra Stránská, Dagmar Vlastová 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Plán odpadového hospodářství Města Bakov nad Jizerou 
6) Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - dotace IROP 
7) Žádost týkající se pozemků parc.č.123/1 a 123/2, vše v k.ú. Malá Bělá 
8) Majetkoprávní vypořádání p.p.č.521 a 523 k.ú. Malá Bělá 
9) Majetkoprávní vypořádání "chodník podél S II/276 na p.p.č.408 k.ú. Malá Bělá 
10) Žádost o směnu, koupi pozemku parc.č.parc.č.163/4 k.ú. Bradlec  
11) Bezúplatný převod pozemků parc.č.1206/31 a 1206/44, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou  
12) Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
13) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
14) OZV 1/2017 - požární řád 
15) Rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím pro rok 2017 
16) Informace o změně položky schváleného rozpočtu a o provedených rozpočtových opatřeních 
17) Zpráva o činnosti Městské policie Bakov nad Jizerou za rok 2016 
18) Přehled o činnosti městské knihovny a Muzea Bakovska v roce 2016 
19) Přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi 
20) Informace vedení města 
21) Diskuze zastupitelů 
22) Diskuze občanů 
23) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:10 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 13 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna 
nadpoloviční většina. Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jeho 
jednání vyhlášeno způsobem v místě obvyklým.  
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2) Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu a usnesení paní Dagmar Vlastovou a Mgr. Věru Stránskou. 
Zastupitelé neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z12/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení Mgr. Věru Stránskou a paní Dagmar Vlastovou.  
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnou pozvánkou na jednání. Zastupitelé neměli 
návrhy na jeho doplnění, nebo změnu.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z13/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce.  
 
4) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn], která sdělila zastupitelům, že vlastní pozemky na 
Výsluní a v rámci přípravy projektu na zasíťování Výsluní je na jejím pozemku počítáno s veřejným 
chodníkem. Tento pozemek potřebuje a nechce ho prodat. Žádala zastupitele, aby se její záležitostí 
zabývali a našli jiné řešení. Starosta informoval, že 23.2.2017 proběhlo jednání s firmou, která 
vyhotovuje PD pro územní řízení a seznámení vlastníků pozemků s aktuální podobou rozpracované 
dokumentace. Paní Vinšová zaslala písemné připomínky. V dané chvíli nejsou pohromadě veškerá 
vyjádření dotčených orgánů, v příštím týdnu proběhne další schůzka, na které budou řešeny tyto 
záležitosti včetně připomínek občanů. Není pravdou, že chodník je již umístěný na zmíněném pozemku, 
zatím je vše ve fázi přípravy PD, až bude dokončena, bude probíhat územní řízení. Připomínku vedení 
města bere na vědomí a bude s ní dále pracovat.  
Zvukový záznam: 05:00 - 08:00 min.  
 
5) Plán odpadového hospodářství Města Bakov nad Jizerou 
Zastupitelstvu města byl předložen Plán odpadového hospodářství města Bakov nad Jizerou (dále jen 
POH města) na období r. 2016 - 2020, který vypracovala firma ISES, s.r.o. ve spolupráci s OSŽP MěÚ 
Bakov nad Jizerou a nahrazuje POH města pro r. 2011-2015. POH města byl vypracován v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech, na základě ust. § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který 
ukládá obci v samostatné působnosti povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství obce pro jí 
spravované území. POH města je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství 
Středočeského kraje, která nabyla účinnosti v květnu roku 2016. POH města byl vzat Krajským úřadem 
Středočeského kraje na vědomí bez připomínek v polovině prosince 2016. Závazná část POH města je 
závazným podkladem pro činnosti města v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro územně 
plánovací dokumentaci. Účelem plánu odpadového hospodářství je stanovit optimální způsob dosažení 
souladu s požadavky právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství na území města, schválený 
plán odpadového hospodářství je velmi důležitým dokumentem zejména při získávání různých grantů 
a dotací v oblasti odpadového hospodářství (např. stavba podzemních kontejnerů, kompostéry pro 
občany).  
Vzhledem k obsáhlosti byl POH města zaslán zastupitelům v elektronické podobě a byl k dispozici na 
jednání zastupitelstva i v listinné podobě. OSŽP doporučil schválení POH města. 
K jednání byl přizván zhotovitel  POH města Ing. Pavel Toman. Starosta krátce uvedl bod jednání 
a vyzval zastupitele k vyslovení dotazů. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo 
přistoupeno k hlasování. 
Zvukový záznam: 08:00 - 10:00 min.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z14/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
plán odpadového hospodářství (POH) města Bakov nad Jizerou pro r. 2016 - 2020 
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u k l á d á 
OSŽP POH města zveřejnit na webových stránkách města 
 
6) Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - dotace IROP 
Jak již bylo avizováno e-mailovou korespondencí, byla po náročné týmové spolupráci podána žádost 
o dotaci na přístavbu a stavební úpravy naší Základní školy v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura 
základních škol“  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 
Nyní bude minimálně 6 měsíců probíhat její schvalování.  
Průběhu procesu přípravy této investiční akce až po podání žádosti, včetně tvorby PD a její podoby, tj. 
rozsahu prací a  předpokládaných celkových nákladů (uznatelné x neuznatelné x spoluúčast města) ve 
vazbě na podmínky dotační výzvy, potřeby ZŠ, strategický rámec MAP ORP Mladá Boleslav, aktuální 
informace o případných dalších dotačních výzvách apod., je věnován tento samostatný bod jednání 
zastupitelstva města.  
Příloha písemného materiálu - přehled rozpočtových nákladů včetně rozpadu na uznatelné a neuznatelné 
a porovnání rozpočtu nového projektu s projektem původním byla zastupitelům zaslána dodatečně 
v pondělí 13.3.2017. 
K jednání byli přizváni zástupci společností, které se na přípravě projektu podílely - REALSTAV MB 
s.r.o. Mladá Boleslav (zhotovitel PD) a LK Advisory s.r.o. (projektový management). 
Starosta uvedl bod jednání a předal slovo nejdříve zástupcům společnosti LK Advisory, která popsala 
charakter projektu, jeho části, rozdělení do jednotlivých etap, předpoklad průběhu realizace projektu, 
časový harmonogram a předpokládané náklady projektu. 
Dále se slova ujal zástupce společnosti Realstav MB s.r.o. a popsal jednotlivé části projektu a jejich 
finanční náročnost, zdůvodnil navýšení nákladů projektu podle promítnutého porovnání.  
Ing. Činka: jedná se o PD ke stavebnímu povolení? Jsou prezentované ceníky podle ÚRS?    
Ing. Zubová:  součástí žádosti je PD ke stavebnímu povolení a prezentovaný rozpočet. 
Ing. Bláha: ceny jsou podle ÚRS (stavební práce) nebo podle nabídek (IT zařízení, osvětlení, vnitřní 
vybavení  a pod.) 
P. Šlégl: na minulém jednání byla projednávána otázka nákladů, kdy odhad byl cca 28 mil. Kč s tím, že 
2,5 - 4 mil. Kč je náklad na šatny, které jsou neuznatelný náklad. Pozastavil se nad nárůstem nynějších 
nákladů o skoro 100%.  
Starosta:  náklady a jejich nárůst byly právě prezentovány, pokud by bylo požadováno předložit detailní 
rozpad nákladů a porovnání, museli by rozpočtáři tento dokument ještě vypracovat.  
Ing. Bláha: navýšení vzniklo rozšířením horních místností, přesunutím serveru, je počítáno s maximální  
investicí do střechy, která po jejím rozkrytí nemusí být v takovém rozsahu, další navýšení vzniklo na 
základě požadavků KHS - osvětlení, světlovody atd.  
Starosta: ano, původní projekt byl cca 26 mil. Kč, ale PD nesplňovala požadavky KHS a dalších 
institucí. 
Paní Čermáková: je tedy prezentovaná cena maximální a nepřekročitelná, nebo se předpokládá, že po 
VŘ cena klesne? 
Ing. Zubová: podle jejích zkušeností vysoutežená cena je vždycky nižní, nicméně v dané chvíli se nedá 
snížení ceny odhadnout.  
Ing. Činka: může město započít práce na částech projektu, jejichž náklady nejsou uznatelné, nebo se 
musí čekat na přiznání dotace? 
Ing. Zubová: výběrové řízení by mělo proběhnout na všechny stavební práce, lze s ním začít už nyní, 
realizace včetně způsobilých výdajů může začít už před přiznáním dotace, otázka je, zda chce investor 
do tohoto rizika jít. Zakázka by se rozhodně neměla dělit (zvlášť šatny a ostatní části a pod.)    
Místostarosta: pokud město zrealizuje část projektu, který je uznatelným nákladem, lze tuto část po 
přiznání dotace přiřadit do dotace?  
Ing. Zubová: lze, ale musí na toto být řádné VŘ podle pravidel IROP. 
Ing. Babák: požádal Ing. Zubovou o písemné vyjádření, že lze postupovat tak, aby nedošlo 
k procesnímu pochybení, které by ohrozilo získání celé, nebo části dotace. Poskytovatel má jedinou 
podmínku, a to, aby projekt nebyl dokončen před získáním dotace, může být rozpracovaný. Platí 
povinnost, že změny projektu je nutné ohlásit poskytovateli dotace, dále pak postupovat v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách.  
P. Šlégl: navrhuje, aby po zaznění předchozích informací bylo přistoupeno o letních prázdninách 
k rekonstrukci šaten, samozřejmě za předpokladu, že nebude ohroženo získání dotace.  
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Ing. Činka: etapizace se týká pouze harmonogramu prací, nebo i platebních podmínek? Budou průběžně 
stavební práce propláceny, nebo musí město zainvestovat celý projekt a pak teprve přistoupí 
poskytovatel k proplacení? 
Ing. Zubová: po skončení etapy bude vypracovaná zpráva a může být požádáno o proinvestované 
finanční prostředky. 
Zvukový záznam: 10:00 - 55:00 min. 
Usnesení č. Z15/2-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace týkající se procesu dotačního projektu Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad 
Jizerou. 
  
7) Žádost týkající se pozemků parc.č.123/1 a 123/2, vše v 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. 
Uzavření smlouvy budoucí předchází vyvěšení záměru. Vyvěšení záměru prodeje schválilo 
zastupitelstvo na svém jednání dne 18.01.2017, záměr vyvěšen dne 30.01.2017, sejmut 16.02.2017. Na 
výše uvedený záměr se přihlásila pouze Obec Nová Ves u Bakova, která dopisem dne 15.02.2017 nabízí 
kupní cenu 100 Kč/m2.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 56 - 57 min.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z16/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy budoucí kupní mezi Městem Bakov nad Jizerou a Obcí Nová Ves u Bakova, týkající 
se částí pozemků parc.č.123/1 a 123/2 v k.ú. Malá Bělá, celkem o výměře cca 25 m2, za částku 
100 Kč/m2 a za podmínek stanovených smlouvou.  
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
  
8) Majetkoprávní vypořádání p.p.č.521 a 523 k.ú. Malá Bělá 
Město Bakov nad Jizerou má svém vlastnictví pozemek parc.č.521, o výměře 1730 m2 a pozemek 
parc.č.523, o výměře 1451 m2, oba druh pozemku ost. plocha, ost. komunikace, vše v k.ú. Malá Bělá. 
Tyto pozemky jsou součástí komunikace II/276, která je ve správě Středočeského kraje, Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové org.  
Jde o nevyřešené vlastnické vztahy k pozemkům pod silnicemi z minulosti, které se objevily až po 
digitalizaci katastru, a které postupně řešíme ve spolupráci s krajem. Před digitalizací byly vedeny jako 
pozemky ve zjednodušené evidenci, nezakreslené v mapě. Tyto pozemky byly vždycky součástí silnice. 
Majetkoprávní vypořádání bude řešeno bezúplatným převodem na Středočeský kraj. V tomto případě se 
jedná o celou výměru pozemků, geometrický plán na zaměření nebude potřeba. 
Schvalovací proces je dlouhodobá záležitost, nejdříve je nutné, aby zastupitelstvo města Bakov nad 
Jizerou přijmulo usnesení o darování pozemků Středočeskému kraji, poté město podá žádost na kraj 
a následně bude věc pokračovat schvalovacím procesem na Středočeském kraji. 
Rada města výše uvedené dne 08.02.2017 projednala a usnesením č. R55/3-2017 uložila předložit věc 
ke schválení zastupitelstvu města. 
Zvukový záznam: 57:00 - 58:00 min. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z17/2-2017 
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Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 521 a 523, vše v k.ú. Malá Bělá z vlastnictví Města Bakov nad 
Jizerou do vlastnictví Středočeského kraje 
u k l á d á 
zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 
9) Majetkoprávní vypořádání "chodník podél S II/276 na p.p.č.408 k.ú. Malá Bělá 
Dne 02.02.2016 uzavřelo Město Bakov nad Jizerou se Středočeským krajem smlouvu budoucí darovací 
týkající se majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby „Bakov nad Jizerou - chodník podél 
silnice S II/276 na pozemku parc.č.408 k.ú. Malá Bělá“. Stavba byla dokončena v témže roce a dne 
14.09.2016 vydal Magistrát města Mladá Boleslav kolaudační souhlas. V souladu s výše uvedenou 
smlouvou budoucí darovací byl vypracován geometrický plán na zaměření dokončené stavby. Nyní je 
nutné podle geometrického plánu dokončit majetkoprávní vypořádání a pozemek, který je součástí 
chodníku převést z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města. Jedná se o část pozemku 
parc.č.408 ( v přiloženém geometrickém plánu uvedeném jako pozemek parc.č.408/8, o výměře 312 
m2). 
Schvalovací proces je dlouhodobá záležitost, nejdříve je nutné, aby zastupitelstvo města přijmulo 
usnesení o bezúplatném nabytí pozemku, poté město podá žádost na kraj a následně bude věc 
pokračovat schvalovacím procesem na Středočeském kraji. Rada města na svém jednání dne 08.02.2017 
výše uvedené vzala na vědomí  a usnesením č. R54/3-2017 uložila OSMM předložit věc ke schválení 
zastupitelstvu města.  
Bez připomínek: 58:00 - 59:00 min.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z18/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
bezúplatné nabytí pozemku parc.č.408/8, o výměře 312 m2 k.ú. Malá Bělá, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou  
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
  
10) Žádost o směnu, koupi pozemku parc.č.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. 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 07.12.2016 usnesením č. Z 126/7-2016 schválilo vyvěšení 
záměru prodeje nebo směny pozemku parc.č.163/4, ost. plocha,  neplodná půda, o výměře 423 m2, k.ú. 
Bradlec. Zastupitelé se dohodli na jednání s obcí Bradlec se záměrem se dohodnout na vypracování 
znaleckých posudků na oba pozemky. 
Město v souladu s výše uvedeným usnesením vyvěsilo záměr prodeje nebo směny p.p.č.163/4  k.ú. 
Bradlec. Na záměr prodeje se přihlásili žadatelé, kteří jsou uvedeni v příloze, která byli předložena na 
jednání zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města nerozhodlo o zahájení nabídkového řízení podle pravidel pro prodej majetku ve 
vlastnictví Města Bakov nad Jizerou, minimální kupní cena nebyla stanovena, naopak město nechalo na 
své náklady vypracovat znalecký posudek. Zjištěná cena za předmětný pozemek dle ZP je 124.600,- Kč, 
což odpovídá 294,56 Kč/m2, obvyklá cena dle ZP je 164.050,- Kč, což odpovídá 387,82 Kč/m2.   
Obec Bradlec poskytla městu znalecký posudek na pozemek p.č.214/1, orná půda, o výměře 20.040 m2, 
k.ú. Chudoplesy, kdy cena zjištěná je celkem 197.440,-, což odpovídá  9,85 Kč/m2, cena obvyklá je 
450.900,- Kč, což odpovídá 22,50 Kč/m2.  
Vzhledem k tomu, že se na záměr přihlásilo více zájemců je na zvážení zda: 
1.  prodat pozemek nejvyšší nabídce bez ohledu na to, že formální řízení podle pravidel nemovitostí 
nebylo zahájeno 
2.  pozemek Města směnit s pozemkem Obce Bradlec včetně finančního dorovnání, jak bylo původně 
zamýšleno  
3.  zahájit klasické nabídkové řízení, a to v souladu s pravidly pro prodeji nemovitostí 
Dle názoru OSMM a právníka města je pro město nejvýhodnější varianta č. 1. 
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Předmětný pozemek je v současné době zasmluvněn nájemními smlouvami a smlouvami o odběru 
užitkové vody, kdy výpovědní doba je 3 měsíce. Podání výpovědi výše uvedených smluv je 
v kompetenci rady města. 
Starosta v krátkosti zrekapituloval věc a rozdal přehled o cenových nabídkách podaných na vyvěšený 
záměr.  
Ing. Babák: co znamená, že formální řízení nebylo zahájeno? 
Tajemnice: zastupitelstvo nerozhodlo o způsobu podání nabídek, zda obálkovou metodou nebo jinak. 
Ing. Babák: byly nabídky doručeny v zalepených obálkách a otevřeny najednou? 
Tajemnice: nebylo rozhodnuto o obálkovém řízení, nebyla stanovena ani minimální částka, byl vyvěšen 
formální záměr, jak vyžaduje zákon.  
P. Rajtr: o tomto nebylo rozhodnuto právě proto, že nebylo jasné, zda bude akceptována směna, nebo 
prodej.  
Ing. Babák: pokud by byly splněny podmínky obálkového řízení, odpadla by diskuze o tom, zda nebylo 
s nabídkami manipulováno.  
Další diskuze se týkala principiálních záležitostí, o postupu, na téma, výhodnosti dalšího nakládání 
s pozemkem - pacht, prodej, pronájem, směna.  
P. Rajtr zpochybnil postup při otevírání nabídek, navrhl provést nabídkové řízení obálkovou metodou.  
Dále bylo diskutováno o návrhu p. Rajtra, o případných dalších krocích, o způsobu naložení 
s pozemkem, o způsobu a případných podmínkách prodeje - viz zvukový záznam.  
V diskuzi starosta navrhl hlasovat o prodeji za aktuálně nabídnutou cenu, Mgr. Šulc navrhl rozdělit 
usnesení do několika částí, tj. nejdříve hlasovat o prodeji jako takovém a poté hlasovat o způsobu 
prodeje. S tímto postupem zastupitelé souhlasili. V rámci diskuze bylo navrženo několik návrhů, 
o kterých bylo následně hlasováno. 
Hlasování: 
1. ZM za navržených podmínek neschvaluje směnu pozemku: 15-0-0 
2. ZM schvaluje prodej pozemku: 14-0-0 
3. ZM schvaluje prodej pozemku obci Bradlec za nabídnutou cenu bez ohledu na to, že formální řízení 
podle pravidel pro prodej nemovitostí nebylo zahájeno (návrh č. 1): 8-5-2 
Před dalším hlasováním byla vedena diskuze o podmínkách prodeje, tj. zda prodej s možností dorovnání 
do nejvyšší ceny pro obec Bradlec, s přihlédnutím ke skutečnosti, že informace z tohoto jednání i 
z následného jednání obce Bradlec ohledně prodeje pozemku budou veřejné.  Dále bylo diskutováno 
o možnostech dalšího postupu, zda má starosta jednat s obcí Bradlec o podmínkách prodeje, o možnosti 
prodeje obálkovou metodou a důsledcích plynoucích z tohoto rozhodnutí, o případném prodeji napřímo, 
o možnosti prodeje části pozemku a pod.  
Další hlasování o usnesení vyplynulém z diskuze: 
4. ZM schvaluje prodej pozemku metodou přímého prodeje obci Bradlec na částku 600,- Kč/m2: 8-1-5 
5. ZM schvaluje zahájení klasického nabídkového řízení, a to v souladu s pravidly pro prodeji 
nemovitostí platných do 31.3.2017: 12-1-1 
Zvukový záznam: 1:00 - 2:11 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 1  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z19/2-2017 
Zastupitelstvo města  
p r o j e d n a l o 
záležitost týkající se pozemku parc. č. 163/4 k.ú. Bradlec, 
n e s c h v a l u j e 
za navržených podmínek směnu pozemku parc. č.163/4 k.ú. Bradlec  za pozemek parc.č. 214/1 k.ú. 
Chudoplesy, který je ve vlastnictví Obce Bradlec, 
s c h v a l u j e  
vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č.163/4 k.ú. Bradlec  obálkovou metodou v souladu s pravidly 
pro prodej nemovitostí. 
 
11) Bezúplatný převod pozemků parc.č.1206/31 a 1206/44, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou  
Předkladatel: Radim Šimáně 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM) má na svém listu vlastnictví č.60000 
pro k.ú. a obec Bakov nad Jizerou mimo jiné níže uvedené pozemky: 
parc.č.1206/31, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 46 m2 a 
parc.č.1206/44, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m2 



 

   Stránka 7 / 14 

Tyto pozemky se nachází v Boleslavské ulici, před čp. 4 a jsou zastavěny stavbou chodníku, který je ve 
vlastnictví města. V rámci uspořádání majetkoprávních vztahů je nyní navržen bezúplatný převod 
předmětných pozemků z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Města Bakov and Jizerou.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:11 - 2:12 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z20/2-2017 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j.: UZSVM/SMB/793-
2017- SMBM mezi Městem Bakov nad Jizerou a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, týkající se pozemků parc.č.1206/31 a 1206/44, vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Bakov nad Jizerou. 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 
12) Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne  02.03.2016 usnesením č. Z 24/2-2016 stáhlo z programu 
návrh Pravidel pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou a uložilo právníkovi 
města ve spolupráci se správou majetku města je přepracovat směrem k rozhodovací pravomoci ZaM 
a vypracovat návrh pro řešení drobných majetkových vyrovnáních. Na jednání zastupitelstva města dne 
15.06.2016 byl předložen návrh, upravený v souladu s připomínkami zastupitelů uvedenými v zápise. 
Zastupitelstvo věc projednalo a usnesením č.Z70/4-2016 konstatovalo, že nebylo přijaté platné usnesení. 
S ohledem na skutečnost, že při projednávání bylo přítomno pouze 12 zastupitelů, jeví se jako vhodné 
předložit materiál opakovaně ve stejné podobě. Stávající pravidla jsou účinná od 01.01.2009 a od této 
doby nebyla aktualizována. 
Rada města na svém jednání dne 25.01.2017 projednala výše uvedené a usnesením č.R18/2-2017 uložila 
právníkovi města provést elektronické připomínkové řízení k návrhu Pravidel pro prodej nemovitostí ve 
vlastnictví Města Bakov nad Jizerou s oslovením všech zastupitelů a následně dokument předložit 
k projednání zastupitelstvu města. Dne 26.01.2017 byl emailem doručen návrh pravidel všem 
zastupitelům, nicméně k datu zpracování materiálu žádné připomínky nebyly vzneseny. 
Zastupitelé se dohodli na účinnosti pravidel od 1.4.2017. 
Bez dalších dotazů.  
Zvukový záznam: 2:12 - 2:13 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 1  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z21/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou s účinností od 1.4.2017, 
u k l á d á 
odboru správy majetku města informovat občany způsobem v městě obvyklým. 
 
13) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
Dne 1. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela školského zákona, která mj. zavádí povinné předškolní 
vzdělávání. Obce mají povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných 
dětí, a to tak, že buď zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole 
zřizované jinou obcí. Od 1. 9. 2017 budou přednostně přijímány děti čtyřleté, od 1. 9. 2018 tříleté a od 
1. 9. 2020 dvouleté. Obce Bítouchov a Nová Ves mateřskou školu nezřizují, dostát své zákonné 
povinnosti mohou pouze dohodou s jinou obcí.  
Stávající „Rámcové dohody o zajištění předškolního vzdělávání“ jsou z více důvodů problematické, při 
jednání mezi zástupci všech stran došlo ke shodě, že by bylo vhodné je nahradit dohodou o vytvoření 
společného školského obvodu mateřské školy. Souhlas již vyjádřila i zastupitelstva Bítouchova a Nové 
Vsi. 
Otázkou k diskuzi zastupitelů je financování neinvestičních nákladů ze strany obcí. Předkládaný návrh 
přebírá model stávajících rámcových dohod, tj. úhradu celého rozdílu mezi skutečnými neinvestičními 
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náklady a příjmy města ze státního rozpočtu. Tento model však není jediný možný - lze uvažovat 
o částečné úhradě, jednorázovém příspěvku, materiální kompenzaci, apod.  
V případě schválení dohody bude nezbytné stanovit příslušnou část společného školského obvodu 
mateřské školy (tj. území města Bakov nad Jizerou) obecně závaznou vyhláškou (§ 179 odst. 3 ve 
spojení s § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona). 
Přílohou písemného materiálu byl podrobný popis financování mateřské školy od vedoucího finančního 
odboru. 
Starosta po krátkém úvodu informoval přítomné, že na jednání jsou přítomni zástupci obce Nová Ves, 
starosta Mgr. Čech a místostarosta p. Prokůpek, starosta obce Bítouchov se z jednání na poslední chvíli 
omluvil. Poté předal slovo právníkovi města, který shrnul podstatné skutečnosti související s novelou 
školského zákona a povinnosti z ní vyplývající. Zároveň shrnul aktuální stav meziobecních dohod. 
Ing. Babák: jsou i jiné návrhy, než ten, který byl předložen na jednání? Předpokládá, že záležitost je 
předjednaná.  
Mgr. Paclt: předložená dohoda je koncipovaná dle doporučení MVČR, k diskuzi je výše neinvestičních 
nákladů, které budou obce hradit.  
P. Roubíčková: spolu s právníkem města jsme byli přítomni jednání zastupitelstva Nové Vsi, na tomto 
jednání byly předběžně dohodnuty podmínky, které jsou uvedeny v písemném podkladu k jednání.  
Mgr. Čech: na jednání zastupitelstva toto bylo řešeno, souhlasí s přítomnou p. Roubíčkovou.  
Paní Čermáková: návrh se týká i obce Bítouchov, ale nejsou přítomni její zástupci. 
Paní Roubíčková: podle ústní informace obec Bítouchov s tímto návrhem souhlasí.  
P. Prokůpek: komplikací z jeho pohledu je to, že do neinvestičních nákladů není započítáváno 
i školkovné, které platí rodiče školce. Tato částka by podle něj měla být odečtena z částky 
neinvestičních nákladů, které budou obce hradit za docházku dětí do bakovské MŠ.  
P. Vlastová: do neinvestičních nákladů nespadá školkovné.  
P. Prokůpek: má vyjádření z MŠMT, ve kterém se uvádí, že povinností obce, jejíž děti docházejí do jiné 
školky, není hradit neinvestiční výdaje druhé obci, pokud se obec s jinou obcí na tomto nedohodne. MŠ 
má školkovné 400 - 450 Kč, přičemž všude jinde tato částka je vyšší. Školkovné by se mělo použít např. 
na pastelky, křídy, sešity a pod., ne však na doplacení mezd.  
P. Vlastová: školkovné je příjem MŠ a ta jej může použít podle svého uvážení, kdy ředitelka MŠ tyto 
peníze použije tam, kde jí chybí, což je doplacení nenárokových složek platu zaměstnanců, kteří si je 
bezpochyby zaslouží. V případě, kdy tyto finance nepoužije na tento účel, musí požádat zřizovatele 
o navýšení rozpočtu, aby mohla dostát závazkům vůči svým zaměstnancům. Dosud se takto nestalo. 
Školka je výborně zařízená, úroveň jak personální, tak i věcná je na vynikající úrovni.  
P. Prokůpek: dosud problematika neinvestičních nákladů nebyla řešena do detailu, až nyní, kdy je 
otevřena otázka související s novelou ŠZ. Domnívá se, že do dnešní doby platila jejich obec jak 
neinvestiční náklady, tak i rodiče dětí platili školkovné. Poukazuje na skutečnost, že v okolních obcích 
je školkovné vyšší, a proč Bakov nereaguje stejně.  
P. Vlastová: dle jejich informací se ve školkách Mladé Boleslavi platí 400,- Kč, v Mnichově Hradišti se 
platí 450,- Kč. Bakov se v tomto nijak nevymyká.  
Ing. Veselý: do neinvestičních nákladů se zahrnují pouze finanční prostředky, které dává zřizovatel 
školce nad rámec státního rozpočtu. Kdyby školkovné bylo využito na nákup pastelek a podobného 
vybavení, sice se částka poskytovaná zřizovatelem poníží o tyto náklady, nicméně ředitelka bude 
požadovat finanční prostředky na mzdy. Objem finančních prostředků žádaných školkou od zřizovatele 
se tímto nezmění.  
P. Prokůpek: požaduje do smlouvy detailně uvést, co všechno spadá do neinvestičních nákladů, které 
obec hradí, aby vše bylo právně ošetřené a nenapadnutelné. 
Mgr. Stránská: dle jejího názoru smlouva tak, jak je předložena je postavena správně. 
Mgr. Čech: zastupitelstvo Nové Vsi se usneslo na konkrétním stanovisku a dle jeho názoru není 
smysluplné vést další diskuze. 
Starosta: jednání na toto téma byla vedena na úrovni vedení města a obce, město Bakov Nové Vsi 
neúčtuje cokoli, na co by nemělo nárok. Oba subjekty se dohodly na navržené zálohové částce 
s následným vyúčtováním, tím je ošetřeno i to, aby nebylo hrazeno cokoli, na co není nárok.  
Mgr. Paclt: paní ředitelka potřebuje pro stanovení kritérií pro přijetí dětí do MŠ jednoznačné stanovisko, 
v dané chvíli potřebuje vědět, zda smlouva vstoupí v účinnost a upozornil na čl. IV. smlouvy.  
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Mgr. Čech: bod IV. smlouvy zní přesně tak, jak se zástupci obce dohodli, algoritmus výpočtu byl 
zastupitelům Nové Vsi zaslán a nikdo ze zastupitelů se k němu nevyjádřil záporně.  
Starosta následně navrhl hlasovat o schválení dohody.  
Zvukový záznam: 2:14 - 2:32 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z22/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy mezi Městem Bakov nad Jizerou 
a obcemi  Bítouchov a Nová Ves u Bakova. 
u k l á d á 
OPVV zajistit uzavření dohody. 
 
14) OZV 1/2017 - požární řád 
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - požární řád, kterou se 
ruší OZV 1/2004. Nová OZV je předložena z důvodu potřeby aktualizace údajů uvedených v původní 
vyhlášce, která je téměř 13 let stará a uvedení skutečností v ní zakotvených do souladu s aktuálním 
stavem, zejména v oblasti zdrojů požární vody (čl. 6) a soupisu ohlašoven požáru (čl. 7).  
Vyhláška byla konzultována s Ministerstvem vnitra ČR a je upravena podle jeho požadavku. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:33 - 2:34 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z23/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 požární řád města Bakov nad Jizerou, kterou se ruší OZV 
č. 1/2004 požární řád města Bakov nad Jizerou,  
u k l á d á 
odboru právnímu a vnitřních věcí informovat občany způsobem v místě obvyklým.  
 
15) Rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím pro rok 2017 
Dne 12.9.2016 byl vyhlášen usnesením č. R262/18-2016 dotační program města Bakov nad Jizerou na 
rok 2017. Na základě tohoto programu byly v průběhu listopadu 2016 přijímány žádosti o dotace 
z rozpočtu města. Celkem bylo přijato 9 žádostí sportovních organizací, 14 žádostí zájmových 
organizací, 2 žádosti církví, 1 žádost divadelních spolků, 1 žádost předškolních zařízení. 
Dne 13.2.2017 se sešel Finanční výbor města Bakov nad Jizerou a dne 6.3.2017 rada města. Na 
programu jednání obou orgánů bylo rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím na rok 2017. 
Návrh rozdělení dotací Finančním výborem a radou města je přílohou materiálu. S ohledem na množství 
akcí konaných Církví čsl. husitskou navrhuje finanční výbor i provedení rozpočtového opatření na 
převod částky Kč 15.000,- z rezervy na zájmovou činnost do kapitoly církve. Návrh rozpočtového 
opatření byl součástí usnesení. 
Po krátkém shrnutí starosty bez dalších dotazů.  
Zvukový záznam: 2:35 - 2:36 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z24/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
na základě vyhlášeného dotačního programu města Bakov nad Jizerou na rok 2017 pro nestátní 
neziskové subjekty a fyzické osoby zabývající se spolkovou, sportovní a zájmovou činností na území 
města Bakov nad Jizerou poskytnutí finančních prostředků takto: 
a) sportovním organizacím ve výši: 
Karate Kobu Bakov n. Jiz. IČ 26577437 30 000 Kč 
TJ Bakovský půlmaratón IČ 62453670 25 000 Kč 
SK Bakov nad Jizerou - oddíl kopané IČ 14800136 350 000 Kč 
Spokojený svět, z.s. IČ 04067151 3 000 Kč 
Bike&Ski Bakajda, spolek IČ 28553764 80 000 Kč 
T.J. SOKOL Bakov nad Jizerou IČ 62450981 300 000 Kč 
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SK u trati IČ 28555406 10 000 Kč 
LTC Bakov nad Jizerou IČ 42715407 90 000 Kč 
NK Bakov nad Jizerou IČ 22839348 7 000 Kč 

Celkem: 895.000 Kč 
Rezerva:  5.000 Kč 
b) zájmovým organizacím ve výši: 
Občanské sdružení Rytmus Bakov nad Jizerou IČ 68407670 50 000 Kč 
FREGATA - klub lodních modelářů ČR, p.s. IČ 62486578 15 000 Kč 
Český rybářský svaz, místní organizace Bakov nad Jizerou IČ 18572057 30 000 Kč 
Semiramis, z.s. IČ 70845387 5 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Buda - Horka IČ 62453866 5 000 Kč 
Staroslavná obec baráčníků Bakov nad Jizerou IČ 00463876 5 000 Kč 
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Malá Bělá IČ 22850911 20 000 Kč 
Staroslavná obec baráčníků Bakov nad Jizerou - Třenčín IČ 00463884 5 000 Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR IČ 70992339 2 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou IČ 48682861 40 000 Kč 
Český svaz včelařů, o.s. - zo Mnichovo Hradiště IČ 62451251 5 000 Kč 
Myslivecký spolek Studénka IČ 48679160 2 000 Kč 
Český svaz chovatelů z.o. Bakov nad Jizerou IČ 70825416 5 000 Kč 
Rodinné Centrum Bakovánek IČ 26986035 35 000 Kč 

Celkem: 224.000 Kč 
Rezerva:  11.000 Kč 
c) divadelním společnostem ve výši: 
Divadelní spolek Tyl IČ 26585189 211 000 Kč 

d) předškolním zařízením ve výši: 
Soukromá mateřská škola Tymiška, o.p.s. IČ 24154407 25 000 Kč 

e) církvím ve výši: 
Římskokatolická farnost Bakov nad Jizerou IČ 42716861 10 000 Kč 
Náboženská obec Církve československé husitské  IČ 18572341 35 000 Kč 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 3 na převod částky Kč 15.000,- z kapitoly 3429 - Neinvestiční dotací na 
zájmovou činnost do kapitoly 3330 - Záležitosti církví 
231.30 3429 5229 -15tis. Kč 
231.30 3330 5223 +15tis. Kč 
u k l á d á 
finančnímu odboru zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 
 
16) Informace o změně položky schváleného rozpočtu a o provedených rozpočtových opatřeních 
Dne 1.1.2017  došlo k novele vyhlášky 463/2016  Sb., o rozpočtové skladbě. V novele byly přidány, 
upraveny a zrušeny některé paragrafy a položky rozpočtu. Schváleného rozpočtu města se bezprostředně 
týkají změny spojené se zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V souvislosti s tímto 
zákonem byly novelou vyhlášky zrušeny položky 135X a nahrazeny položkami 138X. V případě 
rozpočtu města byla položka 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií nahrazen položkou 1381 - Daň 
z hazardních her. Nejedná se o změnu rozpočtu, ale o změnu čísla položky rozpočtové skladby, kterou 
přinesla novela vyhlášky Ministerstva financí. Mění se číslo položky pro účel výkaznictví, objem ani 
náplň na ní se nemění. O této změně byl vytvořen záznam, který je součástí schváleného rozpočtu.  
Dále v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z119/7-2016 ze dne 7.12.2016 schválila rada města 
rozpočtové opatření č. 2 na navýšení souhrnného dotačního vztahu. Částka souhrnného dotačního 
vztahu byla navýšena o částku Kč 172.100.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:36 - 2:37 hod.  
Usnesení č. Z25/2-2017 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
v souvislosti s novelou vyhlášky č. 463/2016 Sb., o rozpočtové skladbě informaci o nahrazení položky 
1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií položkou 1381 - Daň z hazardních her. 
b e r e   n a   v ě d o m í 
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informaci o provedení rozpočtového opatření č. 2. 
 
17) Zpráva o činnosti Městské policie Bakov nad Jizerou za rok 2016 
Ředitel Městské policie předložil Zprávu o činnosti Městské policie v Bakově nad Jizerou za rok 2016, 
která byla přílohou písemného podkladu k jednání, včetně statistiky řešených přestupků a statistiky 
radarového měření. 
Starosta uvedl bod jednání, přítomen byl ředitel MěP k zodpovězení dotazů. Starosta informoval, že 
MěP zvýšila aktivitu zejména v oblasti parkování ve městě a sankcionování těchto přestupků, což se 
odráží i ve statistice. 
P. Šlégl: bylo ve statistice zohledněno i přidělení strážníků do jednotlivých obvodů? 
P. Konývka: rozdělení okrsků strážníkům nesouvisí se zvýšením celkové činnosti MěP, ale odráží se 
zejména v tom, že konkrétní strážník se "svému" okrsku více věnuje, spolupracuje i s úřadem v oblasti 
stavu komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a pod. 
P. Šlégl: kontroluje MěP i dodržování OZV a prevenci související s jejich dodržováním? 
P. Konývka: dodržování OZV je strážníky kontrolováno, nicméně nelze obsáhnout veškeré případy 
jejich porušování. V případě zjištění města znečištění zejména  "pejskaři" je důsledně kontrolováno 
a sankcionováno.  
P. Šlégl: připomíná opět myšlenku sjednocení dopravního značení ve městě, byl osloven dopravní 
inženýr za tímto účelem a v jakém horizontu tato záležitost bude realizována? 
P. Konývka: tato záležitost byla diskutována v rámci Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek a bude 
osloven spíše soukromý subjekt zabývající se problematikou řešení dopravy a dopravního značení. 
Zatím je naráženo na udržitelnosti dotačních projektů, zejména v lokalitě kolem školy a Na Výsluní. 
Komise na toto pamatuje. 
JUDr. Dvořák: platí zájem o asistenta u přechodu v ul. Boleslavská a 5. května? 
P. Konývka: stále je zájem, nyní je prioritou řešení dopravní situace kolem školy, zejména v ranních 
hodinách, záležitost je řešena i ve spolupráci s ředitelkou školy. Nicméně po ránu je přechod u Galaxie 
monitorován v případě, že jsou všechno strážníci ve službě.  
P. Konývka dále poděkoval chlapcům ze základní školy, kteří upozornili na podezřelého muže, který po 
nich chtěl peníze, protože je na útěku z psychiatrické léčebny. Strážník na místo bezprostředně jel 
a muže zadržel.  
Zvukový záznam: 2:38 - 2:48 hod. 
Usnesení č. Z26/2-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
Zprávu o činnosti Městské policie Bakov nad Jizerou za rok 2016, včetně statistiky přestupků 
a statistiky radarového měření. 
  
18) Přehled o činnosti Městské knihovny a Muzea Bakovska v roce 2016 
Vedoucí městské knihovny předkládá zastupitelstvu města přehled o činnosti městské knihovny 
a akcích, které proběhly v Muzeu Bakovska v průběhu roku 2016. Přílohou písemného podkladu byla 
kompletní zpráva o činnosti knihovny a muzea. 
Tajemnice doplnila, že do knihovny docházejí i školkové děti, a děti z jiných škol. Vedoucí knihovny 
doplnila, že i knihovna pracuje i s nečtenáři, docházejí tam i maminky s dětmi, programy školky jsou 
rozděleny podle věku pro děti od tří let.  
Zvukový záznam: 2:49 - 2:51 hod. 
Usnesení č. Z27/2-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o činnosti Městské knihovny a Muzea Bakovska v roce 2016. 
 
19) Přísedící 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 Jaroslava Čermáková a paní Alena 
Šnajdrová. Žádné další nominace na městský úřad doručeny nebyly ani nebyly provedeny na jednání 
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zastupitelstva dne 18.1.2017, kdy zastupitelstvo schválilo kandidáty, a to paní Čermákovou a paní 
Šnajdrovou.  
K navrženým kandidátům byl následně vyžádán souhlas předsedkyně Okresního soudu v Mladé 
Boleslavi. Souhlasné stanovisko bylo na městský úřad doručeno dne 1.2.2017. Nyní zastupitelstvo 
města rozhodne o jejich zvolení. 
Tajemnice v krátkosti shrnula věc, zastupitelé neměli žádné dotazy. 
Zvukový záznam: 2:51 - 2:52 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z28/2-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2017 až 2021 takto: 
[osobní údaj odstraněn], 294 01  Bakov nad Jizerou 
[osobní údaj odstraněn]  294 01  Bakov nad Jizerou 
u k l á d á 
tajemnici města informovat o volbě Okresní soud v Mladé Boleslavi a kandidátky 
 
20) Informace vedení města 
Informace byly předloženy starostou města v písemné podobě a jsou zveřejněny na webových stránkách 
města. Starosta tyto informace přetlumočil zastupitelům.  
Mgr. Stránská: lze využít chatky ve VA pro ubytování např. škol v přírodě? 
Starosta: v současné době není kapacita ubytování dostatečná, plně funkční jsou pouze čtyři chatky.  
Tajemnice informovala, že jsou ukončená výběrová řízení jak na IT specialistu, na tuto pozici se 
přihlásil pouze jeden, nedostatečně vyhovující uchazeč, nakonec se vedení města dohodlo s panem 
Píclem na stažení výpovědi. Bylo ukončeno výběrové řízení na správce městských budov, byl vybrán 
jeden ze tří nejvíce vyhovujících uchazečů, který nastoupí od 1.5.2017. Je vypsáno výběrové řízení na 
průvodce na Zvířeticích, napřímo budou osloveni průvodci, se kterými bylo město v loňském roce 
spokojeno.  
Sezóna v IC je již téměř připravena, byly provedeny nějaké administrativní úpravy, které se však turistů 
nijak nedotknou. Bude navýšena otevírací doba během hlavní turistické sezóny. 1.4.2017 bude probíhat 
akce zahájení sezóny, akce bude zaměřena zejména na rodiny s dětmi. K dotačnímu projektu Vision 21 
tajemnice informovala, že slavnostní  večer bude probíhat 7.4.2017, na tomto večeru bude zahájen 
prodej "dotačních" kachlí, na Středočeském kraji je ohlášena veřejná sbírka na záchranu Zvířetic, 
předpokládá se, že od 1.4.2017 bude možné přijímat finanční příspěvky.  
Další informací tajemnice se týkala výsledku dílčího i celkového krajského přezkoumání hospodaření 
města za rok 2016, který byl bez výhrad. 
Starosta doplnil, že proběhla i kontrola dotačního projektu na chodník Malá Bělá se závěrem bez 
výhrad, nyní Středočeský kraj zašle zbytek dotačních finančních prostředků na účet města.  
Zvukový záznam: 2:53 - 3:01 hod. 
Usnesení č. Z29/2-2017 
Zastupitelstvo města 
bere na vědomí 
předložené informace o:  
- činnosti a jednáních pracovní skupiny zabývající se koncepcí VČAS  
- postupu v jednání o bezúplatném nabytí Kaple sv. Stapina 
- postupu ve věci dobývacího prostoru  
- nepřiznání dotace z MŠMT na opravu areálu házené  
- dalších krocích učiněných ve věci zasíťování lokality Výsluní  
- postupu v záměru města o nabytí nemovitosti čp. 60 (budova vedle MÚ) 
- důležitých termínech:  

20.3. pracovní skupina sportovní hala - zasedačka MÚ 16:30 
  31.3. vyhlášení ankety sportovec roku 2016 Bakov nad Jizerou - sál Radnice 17:00 

1.4. zahájení sezony TIC  
7.4. slavnostní večer Zvířetice Vision 21: Mise začíná - sál Radnice 19:30 (odhalení unikátní   
kachle a prodej nadačních miniatur)  
8.4. Bakovský půlmaraton + žákovský běh Bakovem - náměstí 
9.4. Velikonoční jarmark - náměstí 
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27. -28.4. Historiáda - celorepubliková soutěž ZŠ  - ZŠ Bakov nad Jizerou 
10.5. Zastupitelstvo města  

- výsledcích výběrových řízení na správce městských budov a správce IT 
- vyhlášení výběrového řízení na průvodce na Zvířeticích 
- výsledku dílčího a celkového krajského přezkoumání hospodaření za rok 2016 
- výsledku kontroly na dotačním projektu Vybudování chodníku na Malé Bělé 
                                      
21) Diskuze zastupitelů 
Ředitelka MŠ paní Vlastová:  1.1.2017 byla zahájena realizace projektu "Školka hrou za poznáním" 
v rámci šablon pro mateřské a základní školy, v den jednání zastupitelstva bylo doručeno rozhodnutí 
o přidělení dotace ve výši 594.860,- Kč. 4.5.2017 bude probíhat zápis do MŠ. Společně se základní 
školou proběhla v MŠ akce, které se účastnili rodiče žáků, kteří budou v příštím roce navštěvovat 
základní školu. Tato akce byla velice vydařená. 
Jednou z dílčích věcí  v rámci projektu je školní asistent k dítěti, který jednak pomáhá ve třídách - 
vycházky, a s administrativou.  
Ing. Babák: upozornil, že na webových stránkách města chybí některé část podkladů do zastupitelstva. 
Přítomná p. Roubíčková vysvětlila, že se jedná o technické pochybení, bude prověřeno a napraveno a 
přijata opatření.  
Mgr. Stránská: poblahopřála škole za úspěch v možnosti uspořádání akce  "Historiáda", která je velmi 
prestižní celorepublikovou  soutěží. 
Ing. Činka: nebude v termínové kolizi pořádání slavnostního večera Zvířetice Vision 21: Mise začíná 
7.4. a 8.4. Bakovský půlmaraton + žákovský běh Bakovem - náměstí, neboť při obou akcích bude 
využíván sál Radnice. Starosta informoval, že pořadatelé následné akce budou připravovat akci již 
v předvečer závodu, vše je koordinováno.  
P. Oliverusová: jak prosperuje krámek po paní Kopecké, tajemnice odpověděla, že tyto informace 
k dispozici nemá, nájemce v pořádku platí nájemné.  
P. Rajtr:  v souvislosti s činností v pracovní skupině k VČAS poukázal na skutečnost, že někteří 
zastupitelé nemají představu, co vše bylo v areálu realizováno a kolik finančních prostředků tam bylo 
investováno např. od roku 2006.  
P. Šlégl: navázal a upozornil na skutečnost, že zejména chatky a objekt Jezerky jsou ve velmi špatném 
stavu.  
P. Šlégl. poděkování TČ za úklid města po zimní údržbě.  
Ing. Babák: jak bude město postupovat v případě, že na komunikaci stojí vozidlo bez RZ? Jedná se 
o okraj Riegrovy ulice a vzhledem k tomu, že se jedná o frekventovanou komunikaci, je i z hlediska 
bezpečnosti nutné to řešit. 
P. Konývka: o vozidlech ví, pokud se jedná o Riegrovu, bylo komunikováno s majitelkou, vozidlo bude 
do čištění komunikací odstraněno.  Co se týká vozidla u parku, je vyřešeno.  
Paní Čermáková: pozvánka na akci Sportovec roku, akce finišuje, 31.3.2017 od 17 hodin bude 
slavnostní vyhodnocení na Radnici. Jak bude řešena část komunikace Nerudovy ulice, neboť tudy jezdí 
občané na hřbitov a je ve velmi špatném stavu.  
Místostarosta: v letošním roce je zařazen úsek do plánu opravy, budou provedeny pouze výspravy.  
Paní Čermáková: na katolickém hřbitově je mrazem roztržená nádoba na vodu. 
Místostarosta: bude řešeno celoplastovou vložkou. 
Paní Čermáková: kdy bude realizován chodník ke hřbitovu? 
Místostarosta: z legislativních důvodů musela být upravena projektová dokumentace, nyní jsou poptány 
další firmy o variantní řešení. Nyní probíhá úprava projektu pro územní řízení, měl by být dokončen do 
31.3.2017, za dalších 30 dní by mělo být stavební povolení. 
Paní Čermáková: ve městě již téměř zanikl stolní tenis z důvodu absence vyhovujících prostor, dala na 
zvážení v rámci přípravy projektu na sportovní halu umístit několik stolů na stolní tenis.  
Místostarosta: v rámci vybudování sportovní haly je počítáno se všemi sporty. 
JUDr. Dvořák: pro stolní tenis je více vyhovující Sokolovna, neboť vyžaduje menší prostor.  
Paní Čermáková: je v souvislosti s přípravou koncepce VČAS počítáno také s např. betonovým ping-
pongovým stolem?  
JUDr. Dvořák: pořízení tohoto stolu je investice v řádu cca 15 tis. Kč. 
Zvukový záznam: 3:02 - 3:23 hod. 
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22) Diskuze občanů 
Ing. Pálka poděkoval městu za vstřícný přístup týkající se řešení jakýchkoli problémů, souvisejících 
zejména s Klokočkou a Zvířeticemi.  
Zvukový záznam: 3:23 - 3:24 hod.  
 
23) Závěr 
Starosta ukončil jednání v 21:30 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další jednání zastupitelstva se 
bude konat 10.5.2017.  
 
  
  
  
 
 
 
 
 

Radim Šimáně      Dagmar Vlastová 
starosta města      ověřovatelka zápisu 
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