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Zápis 
 4. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

21.06.2017 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 11 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Mgr. Lenka Koucká, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, Anna Šlechtová, Jitka 
Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka, Ing. Jiří Jonáš, Ing. Bc. Petra Kremlová 
Hosté:  Michal Palounek – k bodu č. 5 
 Marie Horáková, starosta obce Bradlec – k bodu č. 6 
Omluvení: Ing. Mgr. Pavel Beran, Mgr. Štefan Klíma, Štěpánka Oliveriusová, Petr Rajtr, Mgr. Věra 
Stránská, MUDr. Iva Turková, Dagmar Vlastová, Mgr. Michaela Vrabcová 
Ověřovatelé: Vladimír Šlégl, Ing. Josef Rechcigl 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Prezentace záměru směny pozemků společnosti Emerge a.s. 
6) Prodej pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec 
7) Účetní závěrka Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2016 
8) Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2016 
9) Hospodaření města k 31.3.2017 
10) Informace o provedeném rozpočtovém opatření 
11) Rozpočtové opatření č. 7 - navýšení odpisů Mateřské školy Bakov nad Jizerou 
12) Rozpočtové opatření č.8 - dofinancování posuvné brány u ZŠ 
13) Rozpočtové opatření č. 9 - vyhotovení Biologické hodnocení lokality "Zálučí 
14) Rozpočtové opatření č.10 - obnova systému regulace topení v základní škole Bakov nad 

Jizerou 
15) Rozpočtové opatření č. 11 - Projektová dokumentace pro komunikaci v ul. Žižkova a přilehlé 

komunikace  
16) Rozpočtové opatření č. 12 - veřejné osvětlení Pražská  
17) Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek 
18) Jmenování nových členů osadního výboru Buda 
19) Žádost o koupi/pronájem nemovitosti části areálu kempu a bývalého koupaliště 
20) Žádost o koupi pozemku parc.č.353/7 k.ú. Bakov nad Jizerou 
21) Majetkoprávní vypořádání týkající se částí pozemků p.č.519,520 a pozemku parc.č.518, vše 

v k.ú. Malá Bělá 
22) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemků parc.č.775/1 a 1232/4 k.ú. Bakov nad Jizerou 
23) Nabídka na odkup pozemků parc.č.775/236 a 775/237, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
24) Informace 
25) Diskuze zastupitelů 
26) Diskuze občanů 
27) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 11 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna 
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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 Ing. Josef Rechcigl. Zastupitelé 
neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z42/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení Ing. Josefa Rechcigla a pana Vladimíra Šlégla.  
  
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Dodatečně byly 
zaslány body Rozpočtové opatření č. 9 - vyhotovení Biologické hodnocení lokality "Zálučí, 
Rozpočtové opatření č.10 - obnova systému regulace topení v základní škole Bakov nad Jizerou, 
Rozpočtové opatření č. 11 - Projektová dokumentace pro komunikaci v ul. Žižkova a přilehlé 
komunikace a Rozpočtové opatření č. 12 - veřejné osvětlení Pražská. Starosta navrhl jejich zařazení 
k ostatním rozpočtovým opatřením.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z43/4-2017 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce rozšířený o body: Rozpočtové opatření č. 9 - 
vyhotovení Biologické hodnocení lokality "Zálučí, Rozpočtové opatření č.10 - obnova systému 
regulace topení v základní škole Bakov nad Jizerou, Rozpočtové opatření č. 11 - Projektová 
dokumentace pro komunikaci v ul. Žižkova a přilehlé komunikace a Rozpočtové opatření č. 12 - 
veřejné osvětlení Pražská. 
 
4) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupil občan, který požádal o zařazení na příští jednání zastupitelstva bod k dokumentaci 
na lokalitu Výsluní a dohody o parcelaci, které vycházejí z deklarace města, neboť dle jeho názoru na 
přípravě těchto dohod už v této chvíli lze pracovat. Starosta informoval, že firma, která má 
zasmluvněné vyhotovení projektové dokumentace přestala s městem komunikovat a veškerá 
komunikace probíhá pouze prostřednictvím jejich právníka. Jde o to, že po několika urgencích byl ze 
strany zhotovitele zaslán termín setkání v Opavě, který byl stanoven cca dva dny dopředu, což bylo ze 
strany města neakceptovatelné. Město s touto informací firmu kontaktovalo a bylo jim nabídnuto 
několik termínů k setkání, na které nebylo reagováno. Po telefonickém hovoru s právním zástupcem 
zhotovitelské firmy bylo dohodnuto, že právník bude informovat zhotovitelskou firmu, že buď bude 
dohodnut termín, kdy bude zhotovitel ochoten přijet, pokud se tak nestane do konce června, bude 
řešeno odstoupení od smlouvy a nové výběrové řízení. 
Ing. Babák: co bylo sděleno právním zástupcem zhotovitele? 
Starosta: byl vznesen dotaz, jak chce město řešit záležitost s paní Vinšovou a panem Klingerem, město 
se domnívá, že by projektant měl navrhnout možná řešení. Zhotovitel požaduje písemné pokyny, jak 
město chce situaci řešit a nevidí důvod osobního setkání.  
Ing. Babák: otázkou je, zda zhotovitel plní, nebo neplní smlouvu, pokud ne, ať město neprodleně od 
smlouvy odstoupí.  
Starosta: firma smlouvu neplní, termín na odevzdání dokumentace byl 28.2.2017, nicméně vzhledem 
k tomu, že nebyly k dispozici některá vyjádření dotčených orgánů a občanů, a nastaly objektivní 
důvody k prodloužení termínu plnění, firma byla vyzvána k osobnímu jednání, aby byly tyto 
skutečnosti prodiskutovány, ale firma nijak nereaguje a smlouvu neplní. Právní zástupce zhotovitele se 
vyjádřil, že firma ani není schopna smlouvu splnit.  
Mgr. Štěpánová: plnilo město nějakým způsobem svoje finanční závazky a jaký je názor právníka 
města? 
Starosta: finanční plnění neproběhlo, právník města je dlouhodobě nemocen, právní služby budou 
řešeny externě.  
Ing. Babák: proč se zastavila práce na dohodách o parcelaci?  
Starosta: práce na dohodách o parcelaci se nezastavily. 
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Občan přečetl dopis pana Peroutky, ve kterém stavební úřad zmiňuje vazbu uzavírání dohod na 
územní plán.  
Dále bylo diskutováno o přípravě dohod o parcelaci a podmínkách jejich uzavření, možných 
postupech při přípravě dohod a vztahu těchto dohod k územnímu plánu. Dále přítomná občanka 
upozornila na nesoulad investičního záměru lokality Výsluní a připravované projektové dokumentace - 
viz zvukový záznam. 
Výstupy z diskuze: rada města komplexně projedná záležitost, na příštím jednání ZM budou zařazeny 
dva body, a to bod týkající se PD na lokalitu Výsluní a stav přípravy dohod na parcelaci lokality 
Výsluní. O tomto bylo hlasováno. 
Další občan se dotázal, zda v souvislosti s výstavbou na Výsluní budou vydávány nějaké regulativy. 
Ing. Činka: nové regulativy budou součástí nového ÚP, mimo jiné bude podmínkou zachování "uliční 
linie". Pokud proti regulativům v návrhu ÚP nebudou vzneseny zásadní námitky, lze je považovat za 
konečné.  
Zvukový záznam: 0:05 - 0:45 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z44/4-2017 
Zastupitelstvo města 
u k l á d á 
právníkovi města prověřit plnění smluvního závazku mezi městem Bakov nad Jizerou a společností 
MSM project s.r.o., v případě, že nejsou plněny smluvní podmínky, podniknout patřičné kroky   
u k l á d á 
vedení města zařadit na příští jednání zastupitelstva města bod týkající se výstavby Výsluní včetně 
informace o stavu přípravy smluv o parcelaci a předložení harmonogramu dalších činností vedoucích 
k realizaci výstavby na Výsluní. 
  
5) Prezentace záměru směny pozemků společnosti Emerge a.s. 
Na jednání byl přizván pan Michal Palounek, zástupce společnosti Emerge a.s., aby prezentoval záměr 
směny pozemků mezi městem Bakov nad Jizerou a společností Emerge a.s., v souvislosti s řešením 
množících se problémů a stížností, které mají původ v hlučnosti průmyslového provozu a nákladní 
dopravy. Pan Palounek popsal časový harmonogram utlumení výroby v lokalitě Tyršova a  přesun 
výroby do lokality u dálnice a také plánu s areálem na Výsluní. 
Ing. Babák: co je podstatou směny? 
P. Kavan: podstatou je směna pozemků u koupaliště ve vlastnictví společnosti Emerge a.s. za pozemky 
města parc. č. 240/4 v k.ú. Horka u dálnice, kde by vznikla nová průmyslová zóna. 
Ing. Babák: co bude s výrobními provozy, které jsou tam nyní? 
P. Palounek: lisovna se přestěhuje okamžitě po výstavbě nového výrobního závodu, zůstane zde 
svařovna a drobné skladování související se svařovnou. S výběhem stávajících projektů 
s předpokladem v roce 2021 budou ukončeny veškeré výrobní činnosti společnosti a do roku 2025 
bude ukončena veškerá činnost v areálu Tyršova. 
Ing. Babák: jaká je záruka, že v lokalitách, kde nyní občany obtěžuje průmyslová výroby, bude tato 
výroba spolehlivě ukončena.  
P. Kavan: minulý týden proběhlo jednání mezi městem a Emerge a.s., z tohoto jednání byl výstupem 
písemný záznam, ve kterém je uvedeno, že před realizací směny bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí, kde budou všechny tyto skutečnosti uvedeny.  
Dále bylo diskutováno o plnění podmínky ukončení činnosti v průmyslovém provozu bez konkrétního 
výstupu.  
Ing. Činka: jaká je situace s plánovanou novou přístupovou cestou k areálu Doba a.s.? 
P. Palounek: stanovisko společnosti k této záležitosti trvá, firma bude kooperovat s městem na výkupu 
pozemků pro novou komunikaci.  
P. Čermáková: každý objekt je kolaudován pro konkrétní činnost, proto by toto měl stavební úřad 
kontrolovat a případně jednat. 
Mgr. Štěpánová: pozemek na Horkách je předmětem ÚP a měla by tam být průmyslová zóna? 
Starosta: ano 
Mgr. Štěpánová: má město představu, co bude dělat s pozemky získanými směnou? 
P. Kavan: pravděpodobně budou využity pro individuální výstavbu. 
Mgr. Štěpánová: bylo prezentováno, že firma bude podporovat kulturní a společenské akce. Bylo 
o tomto diskutováno? 
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P. Palounek: firma Emerge a.s. dlouhodobě sportovní a společenské akce podporuje a má v plánu 
v tom pokračovat a spolupráci zintenzivnit.  
P. Šlégl: souhlasí s realizací směny, neboť dlouhodobě se město potýká se stížnostmi občanů. Je 
důležité smluvně ošetřit, aby v lokalitě u koupaliště nebylo možné spustit průmyslovou výrobu.  
Ing. Babák požádal o zaslání prezentace všem zastupitelům.  
P. Čermáková: jaké jsou rozlohy pozemků, kterých se dotýká záměr směny? 
P. Kavan: celá záležitost je předmětem jednání a dalších aktivit včetně vyhotovení znaleckých 
posudků dotčených pozemků.  
Ing. Babák: není k dispozici harmonogram, jak bude ve věci postupováno s ohledem na nový ÚP, 
dosud nejsou vypořádány námitky a připomínky. Harmonogram by měl být sestaven a zastupitelstvem 
schválen.  
Dále bylo diskutováno o tvorbě harmonogramu realizace směny pozemků tak, aby byl v souladu 
s tvorbou územního plánu a kdo za dodržování termínů bude zodpovídat. Bylo dohodnuto, že radě 
města bude v součinnosti  s Ing. arch. Bočkem předložen harmonogram tvorby nového ÚP.  
Zvukový záznam: 0:45 - 1:15 hod. 
Usnesení č. Z45/4-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o záměru směny pozemků mezi městem Bakov nad Jizerou a společností Emerge a.s. 
  
6) Prodej pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.03.2017 usnesením č. Z19/2-2017 projednalo  záležitost 
týkající se pozemku parc.č. 163/4 k.ú. Bradlec, neschvaluje 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 a schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec obálkovou metodou, 
v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí. Záměr prodeje byl  vyvěšen a zveřejněn na úřední desce 
i jiným způsobem v souladu s pravidly pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Města Bakov nad 
Jizerou, jejichž účinnost pozbyla dnem 31.03.2017. Výběrové řízení 1/P2017 zveřejněno dne 
27.03.2017, termín pro doručení nabídek byl do 31.05.2017 do 12.ti hodin. Minimální kupní cena činí 
dle zpracovaného posudku  164.050,- Kč . 
Na následujícím jednání rady města dne 05.04.2017 usnesením č. R115/8-2017 rada schválila 
ukončení platnosti nájemních smluv a smluv o odběru užitkové vody, paní [osobní údaj odstraněn] , 
týkající se částí pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec, a to výpovědí k 31.07.2017.  
Do uvedeného termínu 31.05.2017 byly Městu doručeny 2 nabídky na odkup předmětného pozemku. 
Původní pravidla pro prodej nemovitého majetku neřešila způsob otvírání obálek, z toho důvodu je 
navrženo ustanovit hodnotící tří člennou komisi z řad zastupitelů tak, jako tomu bylo v předchozím 
případě výběrového řízení v roce 2013. Komise při krátké přestávce z jednání ZaM zkontrolovala 
obálky, otevřela je a seznámila zastupitelstvo s nabídkami. Informace o otevírání obálek byla součástí 
zápisu z jednání ZaM. 
Na jednání se dostavila starostka obce Bradlec, z toho důvodu navrhl starosta předřadit tento bod 
v programu jednání. 
Zastupitelé souhlasili. 
Starosta zrekapituloval historii projednávaného bodu a navrhl postupovat podle návrhu správy majetku 
města. Navrhl přerušit jednání a komisi ustanovit ve složení paní Šubrtová, Mgr. Štěpánová a p. 
Grűnwald. Zastupitelé souhlasili, 
Po otevření obálek požádal starosta pana Grűnwalda, aby informoval přítomné o obsahu nabídek. P. 
Grűnwald uvedl, že obálky byly neporušené a nabídky splnily všechny náležitosti. První nabídka byla 
od obce Bradlec ve výši  455.000,- Kč, druhá nabídka byla od pana Petra Rajtra, Žižkova 920, Bakov 
nad Jizerou ve výši 328.000,- Kč.  
Zvukový záznam: 1:15 - 1:22 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z46/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se pozemku parc.č.163/4 k.ú. Bradlec mezi Městem Bakov nad 
Jizerou a obcí Bradlec, za částku 455.000,- Kč a za podmínek stanovených smlouvou, 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy. 
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7) Účetní závěrka M ěsta Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2016 
Za každé účetní období mají obce povinnost schvalovat účetní závěrku. Tato povinnost vyplývá ze 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je zastupitelstvu stanovena povinnost schvalovat řádnou účetní 
závěrku sestavenou k rozvahovému dni. Schvalovaní účetní závěrky dále upravuje vyhláška 
č. 220/2013 Sb., která definuje podklady a činnosti spojené se schvalováním. O výsledku schvalování 
je pořizován samostatný písemný protokol, který je zasílán do Centrálního systému účetních informací 
státu. V něm se uvádí jmenný seznam zastupitelů, kteří se účastní hlasování a výrok 
o schválení/neschválení. 
Pro řádné schvalování účetní závěrky jsou předloženy tyto podklady: 
1) Řádná schvalované účetní závěrka - tzn. účetní výkazy, které jsou definovány včetně jejich 
náležitostí v §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dále v §3 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: 
a) Rozvaha a bilance 
b) Výkaz zisku a ztráty 
c) Příloha 
2) Záznamy vztahující se k významným skutečnostem, těmi jsou: 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města (příloha součástí závěrečného účtu města), 
inventarizační zpráva a zápis z jednání Finančního výboru (příloha součástí závěrečného účtu města). 
Účetní závěrka, oproti závěrečnému účtu, poskytuje jiný pohled na hospodaření města. Zatímco 
závěrečný účet ukazuje, kolik jsme utratili (přírůstky a úbytky finančních prostředků), účetní závěrka 
podává informace o hospodaření města (skutečná spotřeba a výkony v daném roce) a o majetku města 
(majetek a zdroje jeho financování). Hospodářský výsledek města za rok 2016 (po zdanění) činí Kč 
14.971.954,88. 
Účetní závěrka byla projednána Finančním výborem dne 22.5.2017 a Radou města dne 31.5.2017 
s doporučením účetní závěrku Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.12.2016 schválit. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:22 - 1:23 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z47/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
účetní závěrku Města Bakov nad Jizerou zpracovanou ke dni 31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 
do 31.12.2016. 
s c h v a l u j e 
převedení hospodářského výsledku ve výši Kč 14.971.954,88 na účet 432 - výsledek hospodaření 
z minulých účetních let. 
 
8) Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2016 
Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou za rok 2016 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plněné rozpočtu ÚSC za rok 2016. Závěrečný účet je sestavován podle §17 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Obsahuje 
plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, rozpočtům krajů a obcí. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání hospodaření. 
Závěrečný účet se projednává a uzavírá vyjádřením "Souhlas bez výhrad" (§17 odst. 7a) nebo 
"Souhlas s výhradami" (§17 odst. 7b). Dle §43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet 
projednává zastupitelstvo nejpozději do 30.6. následujícího roku. 
Závěrečný účet Města Bakov nad Jizerou skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši Kč 
24.399.773,47 (příjmy celkem - výdaje celkem). 
Při přezkoumání hospodaření města odborem kontroly Krajského úřadu středočeského kraje nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 
Dále bude v rámci závěrečného převedena částka rovnající se zůstatku bankovních (běžných 
a dokončených dotací) účtu ke dni 31.12.2016 na bankovní účet FRR. Částka převodu činí Kč 
21.381.742,96. 
Závěrečný účet byl projednán Finančním výborem dne 22.5.2017 a Radou města dne 31.5.2017 
s doporučením schválit závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad.  
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Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:23 - 1:24 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z48/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2016, a to bez výhrad. 
s c h v a l u j e 
převod peněžních zůstatků bankovních účtů ke dni 31.12.2016 v částce Kč 21.381.742,96 do fondu 
rezerv a rozvoje. 
  
9) Hospodaření města k 31.3.2017 
Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 31.3.2017 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za první čtvrtletí roku 2017. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 31.3.2017. Jednotlivá plnění rozpočtu byla přílohou písemného materiálu. 
Hospodaření města k 31.3.2017 bylo projednáno Finančním výborem dne 22.5.2017 a Radou města 
dne 31.5.2017. 
Zvukový záznam: 1:24 - 1:25 hod. 
Usnesení č. Z49/4-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření Města Bakov nad Jizerou ke dni 31.3.2017 včetně komentáře. 
  
10) Informace o provedeném rozpočtovém opatření 
Od minulého jednání zastupitelstva města byla radou schváleno následující rozpočtové opatření: 
Rozpočtové opatření č. 6 (usnesení č. R188/12-2017 ze dne 31.5.2017) 
přeposlání zálohy dotace Mateřské škole Bakov nad Jizerou ve výši Kč 356.916,- na projekt "Školka 
hrou za poznáním". Celková výše dotace činí Kč 594.860,-. Dotace je poskytována metodou ex-ante 
(zálohově). 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:25 - 1:26 hod 
Usnesení č. Z50/4-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 6 na přeposlání zálohy dotace Mateřské škole Bakov 
nad Jizerou ve výši Kč 356.916,- na projekt "Školka hrou za poznáním". 
 
11) Rozpočtové opatření č. 7 - navýšení odpisů Mateřské školy Bakov nad Jizerou 
Na základě schváleného odpisového plánu Mateřské školy se skutečné odpisy na rok 2017 liší od 
částky předpokládané v rozpočtu. Tento nesoulad je potřeba upravit tak, aby rozpočet odpovídal 
skutečnosti. Předpokládané odpisy MŠ na rok 2017 činí Kč 146.000,-, odpisový plán MŠ na rok 2017 
činí Kč 197.223,96. Rozdíl částek ve výši Kč 51.223,96 se v rozpočtu promítne jak navýšením výdajů 
(příspěvek na odpisy MŠ), tak příjmů (odvodem odpisů MŠ).  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:24 - 1:25 hod 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z51/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 7 na navýšení částky odpisů Mateřské školy Bakov nad Jizerou o Kč 51.223,96. 
231.19 3111 2122 +51,22 tis. Kč 
231.30 3111 5331 +51.22 tis. Kč 
12) Rozpočtové opatření č.8 - dofinancování posuvné brány u ZŠ 
Z důvodu lepší obslužnosti a zabezpečení provozu při zásobování školní jídelny je vhodné a hlavně 
praktické tato vrata upravit na elektropohon a dálkové ovládání. Jelikož se v letošním roce nebude 
realizovat oprava šaten ani dvora, což je součástí dotačního projektu, jehož žádost v současné době 
prochází hodnocením poskytovatele dotace, navrhujeme upravit vrata.  
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Vzhledem k tomu, že všechna nová vrata u školy byla zhotovena firmou Lipraco s.r.o., která 
u zmíněných vrat udělala v minulosti i přípravu na elektropohon, byla tato firma oslovena s žádostí 
o cenovou nabídku na dokončení. Firma nabídla realizovat elektropohon za 32 217,- Kč bez DPH 
(38.982,60 Kč vč. DPH). Spolu s instalací dálkového ovládání je potřeba také dokoupit od dodavatele 
dálkové ovladače - 6 ks, jeden za 800,-Kč (v rámci zakázky kalkulován pouze jeden ovladač) 
a instalovat  interkom, jehož cena je odhadována na částku max. 19 tis. Kč vč. montáže. Finanční 
náklady na instalaci elektropohonu, nákupu dálkových ovladačů a interkomu jsou odhadnuty na částku 
60.000,- Kč. Na tuto částku zněl návrh na rozpočtové opatření. Cenová nabídka společnosti Lipraco 
s.r.o. byla přílohou písemného podkladu k jednání.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:25 - 1:26 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z52/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 8 na vyčlenění částky Kč 60.000,- z FRR na financování instalace bránového 
pohonu k vratům do areálu základní školy: 
231.30 3113 5171 +60tis. Kč 
231.30 6330 4133 +60tis. Kč 
236.21 6330 5345 +60tis. Kč 
 
13) Rozpočtové opatření č. 9 - vyhotovení Biologické hodnocení lokality "Zálučí 
Zastupitelstvo města na svém posledním jednání rozhodlo o zadání vypracování biologického 
hodnocení lokality "Zálučí". VŘ poř. č. M/013/2017 Biologické hodnocení lokality o ploše cca 17 ha 
v Bakově nad Jizerou bylo zveřejněno ve dnech 19.5. - 1.6.2017. Radě města byl 19.6. předložen 
k projednání protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek - závěr hodnotící komise 
a návrh na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Nejvýhodnější nabídku podal RNDr. Richard 
Višňák, Ph.D. se sídlem Mlýnská 271, Stráž pod Ralskem, IČO: 48048551 ve výši 55.000,- Kč, který 
není plátce DPH (cena, reference ověřeny). Rada města souhlasila se závěry hodnotící komise 
a schválila uzavření Smlouvy za předpokladu přijetí tohoto rozpočtového opatření. 
Z výše uvedených důvodů bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č. 9.  
Po rekapitulaci starosty:  
Mgr. Štěpánová: ve schváleném rozpočtu se do této částky město nevejde? 
Starosta: raději by přijal rozpočtové opatření.  
Ing. Veselý: to, co je zasmluvněné a s tím, co je počítáno z rozpočtu by finanční prostředky nebyly 
dostačující. 
Ing. Babák: kdy práce na studii začnou? 
Starosta: práce se musí provádět celoročně, ve smlouvě schválené radou města jsou dvě etapy - 
podzimní a jarní. 
Mgr. Štěpánová: bylo prověřeno, zda není cena příliš nízká? Byly ověřeny reference? 
Starosta: ano, firma bylo oslovena, zda za nabízenou cenu je schopná zakázku splnit, ta odpověděla, že 
ano. Reference byly ověřeny. 
Tajemnice: další nabídka byla v podobné výši.  
Zvukový záznam: 1:26 - 1:28 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z53/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 9 na vyčlenění částky Kč 55.000,- Kč z FRR na Biologické hodnocení lokality 
"Zálučí" o ploše cca 17 ha v Bakově nad Jizerou 
231.30 6171 5166 + 55 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 55 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 55 tis. Kč 
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14) Rozpočtové opatření č.10 - obnova systému regulace topení v základní škole Bakov nad 
Jizerou 
V zimním období se v budovách Základní školy objevil problém  s funkcemi systému měření 
a regulace vytápění. Ke konci topného období již bylo nutné provádět korekce topných větví ručním 
ovládáním regulačních ventilů.  
Stav řešila Základní škola ve spolupráci s odborem správy majetku města a servisním technikem. Po 
konzultaci na místě nám bylo sděleno, že opravu již nelze řešit běžným servisním zásahem, jelikož 
výroba systému měření a regulace Unigyr byl ukončen v roce 2006 a výroba náhradních dílů v roce 
2012. Náhradní díly již nejsou nikde skladem. Komponenty systému měření a regulace nahrazují 
servisní organizace automatizačními stanicemi modu2 nebo modu5. Náhrada je možná po úpravě 
zapojení rozvaděčů měření a regulace a konverzi SW vybavení. Tento problém se týká všech topných 
větví ZŠ tedy: strojovny v kuchyni, strojovny pod kuchyní, strojovny pod kotelnou a strojovny 
v pavilonu 2. stupně. 
Na základě zjištěného stavu si odbor správy majetku města vyžádal vypracování cenové nabídky na 
opravy a obnovení funkce systému měření a regulace, vytápění prostorů a vzduchotechniku. 
Nabídková cena činí cca 427tis. Kč vč. DPH. Vzhledem k dalším drobným opravám, které se mohou 
v průběhu výměny vyskytnout je navrženo vyčlenit z Fondu rezerv a rozvoje částku 450tis. Kč.  
Následně bude vypsána veřejná zakázka tak, aby realizace proběhla v letních prázdninových měsících. 
Bez výměny řídících komponent systému měření a regulace nelze vyloučit havárii větrání a vytápění 
školní jídelny a topných větví budovy ZŠ v zimním období. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Grűnwald: topení ve škole dožívá, je v havarijním stavu a je žádoucí toto vyřešit přes prázdniny. 
Dále bude nutné vyřešit kotle a samotné rozvody ve staré budově. 
Ing. Babák: není tato akce v kolizi s dotačním projektem, na který je podána žádost o dotaci? 
P. Grűnwald: není. 
Mgr. Štěpánová: nevnímá věc jako havárii, bylo vypsáno řádné výběrové řízení? 
Starosta: jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, VŘ vypsáno bude, věc byla předložena z důvodu 
zajištění financování.  
Zvukový záznam: 1:28 - 1:30 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z54/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 10 na vyčlenění částky Kč 450.000,- z FRR na opravu a obnovu regulace 
vytápění v objektech Základní školy. 
231.30 3113 5171 + 450tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 450tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 450tis. Kč 
 
15) Rozpočtové opatření č. 11 - Projektová dokumentace pro komunikaci v ul. Žižkova a přilehlé 
komunikace  
Rozpočet na letošní rok počítal s vyhotovením projektové dokumentace na celoplošnou opravu 
komunikace v ul. Žižkova. Na jednání rady města 19.6.2017 bylo proto předloženo ke schválení 
vyhlášení výběrového řízení na vyhotovení této PD. Po projednání předloženého tématu rada města 
došla k závěru, že s ohledem na špatný stav komunikace nejen v ulici Žižkova, ale i přilehlých ulic, je 
žádoucí řešit opravy komunikací komplexně v celé lokalitě a projektovou dokumentaci nechat 
vypracovat v tomto rozsahu. Projektová dokumentace na celoplošnou opravu komunikací by se týkala 
ulic Žižkova, Havlíčkova, Nerudova, Čechova a Komenského sady. Orientační rozsah a odhad 
nákladů na opravy jednotlivých ulic  je přílohou písemného podkladu k jednání včetně propočtu 
nákladu na vyhotovení PD, který je odhadován na 1,6 mil. Kč vč. DPH. (Rozpočet počítal s částkou 
cca 300 tis. Kč) Vzhledem ke skutečnosti, že ve schváleném rozpočtu města není na vyhotovení 
komplexní a kompletní PD v uvedeném rozsahu dostatek finančních prostředků, je zastupitelstvu 
města předložen návrh na rozpočtové opatření. 
Po rekapitulaci starosty: 
Mgr. Šulc: v minulých letech se podařilo vyřešit téměř všechny komunikace ve městě, je vhodné, aby 
bylo město připraveno na případné dotační možnosti. 
Mgr. Štěpánová: jsou součástí PD chodníky a VO? 
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P. Grűnwald: ano, v odhadu nákladů byly zahrnuty komunikace, chodníky, VO, společnosti VaK a.s. 
a plynaři počítají s případnou rekonstrukcí svých sítí. 
Mgr. Štěpánová: otázkou je, zda současně ulici Havlíčkovu zjednosměrnit, neboť je zde špatný 
průjezd. 
P. Kavan: rada na pondělním jednání schválila výsledky VŘ na vyhotovení pasportu komunikací, 
následně bude dopravním inženýrem zpracován projekt dopravního řešení Bakova nad Jizerou. 
Zvukový záznam: 1:30 - 1: 35 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z55/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 11 na vyčlenění částky Kč 1.300.000,-  z FRR na vyhotovení projektové 
dokumentace na celoplošnou opravu komunikace v ulici Žižkova a přilehlých komunikací Havlíčkova, 
Nerudova, Čechova a Komenského sady: 
231.30 3639 6121 + 1.300,00  tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 1.300,00  tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 1.300,00  tis. Kč 
 
16) Rozpočtové opatření č. 12 - veřejné osvětlení Pražská  
Na základě zpracovaného projektu bylo vypsáno výběrové řízení č. M/016/2017 "Opravy veřejného 
osvětlení v ulici Pražská v Bakově nad Jizerou". Otevírání obálek proběhlo 15.6.2017 ve 13:00 hod. 
Výsledky tohoto výběrového řízení budou předmětem jednání Rady města, která se bude konat 
3.7.2017. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněná částka 1.250.000,--Kč, nicméně došlo k rozšíření 
záměru v podobě osvětlení přechodů a přemístění rozvaděče veřejného osvětlení. Podle průběžných 
výsledků výběrového řízení a vzhledem k uvedenému je potřeba přijmout rozpočtové opatření na 
vyčlenění částky 500.000,- Kč na dofinancování opravy veřejného osvětlení v ulici Pražská.  
Starosta: probíhá hodnocení ve výběrovém řízení, na příštím jednání rady budou schváleny výsledky 
VŘ, nicméně již v této chvíli je zřejmé, že  finanční prostředky v rozpočtu nebudou dostatečné.  
Mgr. Štěpánová: kolik je v rámci akce osvětlených přechodů? 
P. Grűnwald: dva přechody, dále se bude přemisťovat rozvaděč od restaurace Rychta do ulice 
Konečné, protože u Rychty je na soukromém pozemku.  
Zvukový záznam: 1:35 - 1: 37hod 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z56/4-2017 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 12 na vyčlenění částky Kč 500.000,- z FRR na dofinancování opravy veřejného 
osvětlení v ulici Pražská.  
231.30 3631 5171 + 500 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 500 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 500 tis. Kč 
  
17) Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek 
Dne 2.5.2017 dorazila na Městský úřad žádost Soni Petráškové, ředitelky Linky bezpečí, z.s. Paní 
ředitelka v dopise žádá o finanční příspěvek ve výši Kč 15.000,-, který je určen na provoz Linky 
Bezpečí. Znění celého dopisu je přílohou tohoto materiálu. O dané výši příspěvku je oprávněna 
rozhodnout i rada města, ta žádost projednala dne 17.5.2017. S ohledem na požadavek paní 
Petráškové, aby o žádosti hlasovalo zastupitelstvo, byla žádost předložena zde. 
V případě zájmu je možno finanční příspěvek poskytnout z rezervy na dotace pro zájmové organizace. 
Rezerva k dnešnímu dni činí Kč 11.000,-. Případně je možno přijmout rozpočtové opatření. 
Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí byl řešen již v roce 2014, tehdy byl radou schválen 
příspěvek ve výši Kč 3.000,- z fondu rady města. 
Starosta navrhl poskytnout z Fondu rady částku 5.000,- Kč. 
P. Šlégl: navrhl poskytnout 4.000,- Kč. 
Mgr. Štěpánová: tento subjekt se neúčastnil dotačního řízení? 
Starosta: ne. 
Starosta dal na zvážení, zda bude rozhodovat o výši příspěvku rada, nebo zastupitelstvo.  
Zastupitelé diskutovali o výši částky a odkud by měl příspěvek být poskytnut. 
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Mgr. Štěpánová: ať rozhodne rada města.  
Ing. Babák: navrhl doporučit radě města částku a kapitolu, odkud budou prostředky poskytnuty, 
doporučil čerpat příspěvek z Fondu rady města. 
Zvukový záznam: 1:37 - 1:41 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z57/4-2017 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l a 
žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z.s. IČ 61383198 se sídlem Ústavní 98, 181 02 Praha 8,  
d o p o r u č u j e 
radě města rozhodnout o poskytnutí a výši příspěvku z Fondu rady města, 
u k l á d á 
finančnímu odboru předložit věc radě města k rozhodnutí.  
  
18) Jmenování nových členů osadního výboru Buda 
Dne 24.5.2017 byla na Městský úřad Bakov nad Jizerou doručena prohlášení o odstoupení z funkce 
následujících členů osadního výboru Buda: 
Eva Ernestová - předsedkyně 
Václava Petrášová 
Vlastimil Pažout 
Jmenovaní odstoupili z funkcí k datu doručení prohlášení do podatelny, tj. k datu 24.5.2017. 
Dne 3.6.2017 v 19:00 se sešli občané obce Buda na schůzi osadního výboru, aby navrhli za 3 
odstupující členy osadního výboru členy nové: 
Jiří Kraušner 
Irena Laurinová 
Renata Studničná 
Dne 4.6.2017 v 19:30 se sešli Petr France, David Pelikovský - za stávající osadní výbor a nově 
navržení Jiří Kraušner, Irena Laurinová a Renata Studničná, aby si vybrali předsedu osadního výboru.   
Předsedkyní byla vybrána Ing. Renata Studničná. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:41 - 1:42 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z58/4-2017 
Zastupitelstvo města 
j m e n u j e 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, tyto nové členy 
osadního výboru Buda: 
Jiří Kraušner 
Irena Laurinová 
Renata Studničná - předsedkyně 
 
19) Žádost o koupi/pronájem nemovitosti části areálu kempu a bývalého koupaliště 
Dne 24.04.2017 byla na MěÚ doručena žádost Tomáše Slavaty, trvale bytem Úhlavská 11, 140 00 
Praha 4 o koupi/pronájem nemovitostí části areálu kempu a bývalého koupaliště, která je přílohou 
materiálu. Touto žádostí se zabývala i pracovní skupina zabývající se koncepcí VČASu, kdy dne 
13.03.2017 pan Slavata přijel osobně prezentovat svůj projekt. 
Pan Slavata na jednání pracovní skupiny zodpovídal dotazy přítomných, vyzdvihl, že  má zájem 
o rozvoj a renovaci areálu. Areál by pak poskytl prostor pro konání dětských i dospělých závodů 
v rozmanitých disciplínách - běh, kolečkové brusle, BMX, cross country, triatlon, atletika či v zimě 
běžky - ale i pro tréninky, tábory i sportovní kempy či v létě pro kulturní události, divadlo atd. Jde mu 
o vybudování krásného multifunkčního prostředí, které přiláká veřejnost a poslouží jako zázemí 
sportovním akcím pro děti. Chtěl by, aby byl areál všem finančně dostupný. Areál díky tomu opět 
ožije. 
Dále uvedl, že vzhledem ke stavu areálu je nutná renovace chatek i restaurace. 
Navrhuje odkup budovy restaurace Jezerka s pozemkem, odkup pozemků pod chatičkami (či jejich 
případný pronájem na dobu 25 let) a případný nájem zbylého areálu či uzavření smlouvy o spolupráci 
při pořádání akcí a využití areálu. Restauraci by provozoval, hradil by provozní náklady související 
s provozem restaurace a chatek,  
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podíl města na projektu by spočíval v péči o venkovní prostranství areálu tak jak dosud. V případě 
nájmu by vzhledem charakteru celého projektu mělo jít o symbolické nájemné či o výpůjčku. V rámci 
projektu počítá se zachováním stávajících aktivit a akcí, které již v areálu probíhají (např. Pohár města 
Bakova v závodu horských kol atd.). Ve smlouvě o spolupráci a rozvoji areálu by byl stanoven 
mechanismus pro plánování i schvalování akcí městem.  
Radě města byl předložen výstup ze tří jednání pracovní skupiny zabývající se koncepcí VČASu: 
- doporučuje  vybudování pumptrackové dráhy (2. výstup PC), 
- bude zajištěno občerstvení, zprovoznění Jezerky s nejnutnějšími opravami (2. Výstup PC), 
- bude vyvěšen záměr pronájmu objektu Jezerka a záměr pronájmu pozemku ve VČASu pro 
umístění mobilního přístřešku, obojí pro zajištění občerstvení návštěvníků, minimálně pro letní 
sezonu, 
- pokračovat v péči a údržbě vodní plochy, 
- prodej objektu Jezerky, 
- prodej či pronájem větší části chatek, 
- vystavění „stage“ pro kulturní programy, 
- v režii města pronájem prostorů VČASu II (klubovny) pro jednorázové akce (rodinné, firemní 
apod.), 
-  postupné zaplňování určených volných ploch dalšími sportovišti (tenis, dopravní hřiště, 
apod..), 
- umístění jednoho vodního vleku do prostoru vodní plochy 
- možnost pořízení „brouzdaliště“, 
- umístění street workoutové sestavy, 
- možnost zpoplatnění parkování v prostorách parkovací plochy (1. výstup PC). 
Následně se problematikou dalšího rozvoje VČASu zabývalo i pracovní zastupitelstvo, a to dne 
24.05.2017. V průběhu diskuse zaznělo několik podnětů, názorů a připomínek, včetně možných 
modelů využití a využívání objektu Jezerky a chatek. 
Při sportovním dni ku příležitosti MDD, který pořádala ZŠ v prostorách VČAS dne 2.6.2017 a kdy byl 
v prostorách areálu značný pohyb, byl proveden také monitoring areálu vedením města a OSMM. Po 
prohlídce objektu Jezerky a objektů chatek, při zohlednění zvýšené poptávky po ubytovacích 
kapacitách v areálu, s tím související potřebě po občerstvení a s využitím připomínek zastupitelů se 
jeví jako nejvíce vyhovující varianta při které zůstane objekt Jezerky a chatek ve vlastnictví města. 
Provede se rekonstrukce objektu Jezerky z prostředků města s následným jejím pronájmem a provede 
se postupná oprava chatek s jejich následnou nabídkou k pobytu. Oprava části chatek je již zohledněna 
v rozpočtu na tento rok. Vzhledem k výše uvedenému není nyní vhodné část chatek a Jezerku prodávat 
či dlouhodobě pronajmout.      
Po rekapitulaci starosty: 
P. Kavan: zrekapituloval diskuzi vedenou radou města, jejímž závěrem bylo areál neprodávat ani 
dlouhodobě nepronajímat a zpracovat celkovou koncepci  areálu, jejíž součástí bude dlouhodobý 
výhled včetně finančního plánu.  
P. Šlégl: v žádosti pana Slavaty jsou uvedeny skutečnosti, které na jednáních pracovní skupiny nikdy 
nezazněly. Navrhl, aby se vrátil stejný koncept řízení jako v minulosti, tj. správce areálu, zajištění 
provozu areálu sezónními pracovníky podílejícími se nejen na zajištění provozu areálu, ale i na 
kontrole probíhajících rekonstrukčních prací, kontrole kvality vody. V zimním a jarním období by 
správce areálu pracoval v rámci TČ. Je potřeba, aby areál byl co nejdříve a co nejvíce oživen, aby 
město mohlo čerpat z areálu finanční potenciál.  
Ing. Babák: neprodávat, neboť pak by nebylo jisté zejména to, že areál bude dál fungovat.   
Paní Čermáková: na radě byla vedena diskuze o areálu, provedla ekonomické propočty týkající se 
pronájmu chatek. Rada došla k závěru, že bude zpracována koncepce, kde bude řešeno vedení areálu, 
případně zřízení organizační složky města, personální obsazení, pronájmy a podobně tak, aby se areál 
dostal na úroveň, kterou může poskytnout. 
Mgr. Šulc: všechny tyto výstupy jsou souhrnem práce pracovní skupiny, pracovního zastupitelstva 
a všech diskuzí, které byly vedeny. Na zářijové radě města bude projednán připravený "business plán" 
s horizontem jednoho až tří let.  
Starosta doplnil, že byla provedena další aplikace prostředku aquabiotopu na vodní plochu a odlov ryb 
na vysoké vodě.  
Místostarosta doplnil, že při výlovu bylo chyceno cca 12 ryb, tudíž nelze hovořit o přemnožení ryb ve 
vodní ploše.  
Zastupitelé se shodli, že není vůle areál prodávat, nebo dlouhodobě pronajímat.  
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Zvukový záznam: 1:42 - 1: 53 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z59/4-2017 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
žádost pana Slavaty o koupi/pronájem nemovitosti části areálu kempu a bývalého koupaliště, 
n e s c h v a l u j e 
koupi, nebo dlouhodobý pronájem  nemovitosti části areálu kempu a bývalého koupaliště, 
u k l á d á 
odboru správy majetku města informovat žadatele.  
 
20) Žádost o koupi pozemku parc.č.353/7 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Pan [osobní údaj odstraněn]  žádá dopisem dne 18.04.2017 o koupi pozemku parc.č.353/7, o výměře 
52 m2 k.ú. Bakov nad Jizerou. Jedná se o pruh o šířce cca 2,3m a délce 23m, který je nevyužitý 
a neslouží k žádnému jinému účelu a přímo navazuje na jeho pozemky. Tento pozemek žadatel 
celoročně udržuje. 
Pozemek 353/7 sousedí s pozemky parc.č.351/1,353/6 a st.1370 (garáž), které jsou ve vlastnictví p. 
[osobní údaj odstraněn] . Historicky pozemek 353/7 totiž patřil a tvořil ucelenou část 
trojúhelníkovitého pozemku 353/1.  
Pozemek parc.č.353/1, zahrada, měl původně výměru 156 m2 a byl ve vlastnictví MěNV Bakov nad 
Jizerou. V roce 1990 na základě dohody o zřízení osobního práva byl pozemek převeden do vlastnictví 
manželům [osobní údaj odstraněn] , a to za účelem stavby garáže. V roce 1996 bylo zjištěno, že na 
části pozemku parc.č.353/1, která byla převedena do vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] ,  je 
plánována výstavba  veřejné kanalizace. Z tohoto důvodu byla tato část pozemku dle geometrického 
plánu č. 270994432/1990 označená jako p.p.č.353/7 vykoupena a tím zůstala ve vlastnictví Města 
Bakov nad Jizerou.  
Pozemek parc.č.353/7 stavbou kanalizace dotčen nebyl, nicméně Město v této věci oslovilo společnost 
VaK MB,a.s. Dle sdělení Vak se na pozemku žádné vodohospodářské zařízení v jejich správě 
nenachází.  Z tohoto důvodu nic nebrání pozemek prodat, jedná se o zátopovou oblast, pozemek je pro 
Město zcela nevyužitelný, není oplocen. Přístup na mostek zůstane zajištěn po veřejné komunikaci. 
OSMM doporučil prodej pozemku. Podle pravidel pro prodej nemovitého majetku se jedná o přímý 
prodej, kdy zájemce je vlastníkem nemovitosti, která je funkčně spjata s prodávaným pozemkem 
města. Rozhodnutí o  zveřejnění záměru v případech přímého prodeje rozhoduje rada města. Rada 
města na svém jednání dne 17.05.2017 usnesením č. R 175/11-2017 schválila vyvěšení záměru 
prodeje, záměr vyvěšen dne 24.05.2017, sejmut dne 09.06.2017. 
Podle výše uvedených pravidel je kupní cena stanovena v příloze č. 1. , kdy se jedná o pozemek v obci 
Bakov nad Jizerou, jehož cena je snížena s ohledem na zátopovou oblast na 100 Kč/m2 . Žadatel 
emailem dne 26.05.2017 potvrzuje svůj záměr o koupi pozemku parc.č.353/7 a nabízí cenu 
100 Kč/m2, a to v souladu s pravidly pro prodej nemovitého majetku. 
Mgr. Štěpánová: jaká je reálná situace? Je pozemek přístupný? 
P. Grűnwald: pozemek přístupný je, nad pozemkem je úzký pruh, kde se dělala kanalizace, je 
v záplavové zóně.  
Zvukový záznam: 1:53 - 1:55 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z60/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření kupní smlouvy týkající se pozemku parc.č.353/7 k.ú. Bakov nad Jizerou mezi Městem Bakov 

nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn]  za částku 100 Kč/m2  a za podmínek stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 
21) Majetkoprávní vypořádání týkající se částí pozemků p.č.519,520 a pozemku parc.č.518, vše 
v k.ú. Malá Bělá 
Rada města i zastupitelstvo města se v předchozím roce zabývaly záležitostí majetkoprávního 
vypořádání, a to výkupu pozemků zastavěných místní komunikací na Malé Bělé od vlastníka pozemku 
paní [osobní údaj odstraněn] . Vzhledem k tomu, že paní [osobní údaj odstraněn]   přistoupila pouze na 
směnu, muselo Město vstoupit v jednání s obcí Bítouchov  ve věci směňovaného pozemku. První fází 
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majetkoprávního vypořádání,  schválenou ZaM, totiž bylo získání směňovaného pozemku od obce 
Bítouchov. 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 07.09.2016 schválilo uzavření smlouvy směnné mezi Obcí 
Bítouchov a Městem Bakov nad Jizerou, týkající se pozemků 491 (ost.komunikace) k.ú.Zvířetice 
a 478/2 (orná půda) k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi.  
Tato směna byla již v katastru provedena a proto může dojít k další fázi majetkoprávního vypořádání 
s paní [osobní údaj odstraněn] , kdy pozemek p.č.478/2  nabytý směnou od Obce Bítouchov Město 
smění s paní [osobní údaj odstraněn]   za její pozemky, které jsou zastavěny místní komunikací. Jedná 
se o stejnou výměru pozemků, směna nebude finančně dorovnána. Náklady spojené s převodem uhradí 
paní [osobní údaj odstraněn]   v plné výši. 
Rada města na svém jednání dne 17.05.2017 usnesením č. R 174/11-2017 schválila vyvěšení záměru 
směny tak jak bylo předloženo OSMM a to: 
záměru směny pozemku parc.č.518, o výměře 132 m2, části pozemku parc.č.519 (označenou 
v geometrickém plánu č. 304-615/2016 jako díl „a“, o výměře 363 m2), části p.p.č.520 (označenou 
v GP jako díl „b“, o výměře 206 m2), vše v k.ú. Malá Bělá a  pozemku parc.č.478/3, o stejné výměře 
701 m2 k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi. Záměr vyvěšen dne 24.05.2017 sejmut dne 09.06.2017. 
Paní Nosková reagovala souhlasným stanoviskem k tomuto záměru emailem dne 30.05.2017. Nyní již 
nic nebrání dokončení majetkoprávního vypořádání. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:55 - 1: 57 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z61/4-2017 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy směnné týkající se pozemku parc.č.518, o výměře 132 m2, části pozemku 
parc.č.519 (označenou v geometrickém plánu č. 304-615/2016 jako díl „a“, o výměře 363 m2), části 
p.p.č.520 (označenou v GP jako díl „b“, o výměře 206 m2), kdy oba díly jsou sloučeny do pozemku 
parc.č.519/4, o výměře 569 m2 vše v k.ú. Malá Bělá a  pozemku parc.č.478/3, o stejné výměře 701 m2 
k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi mezi Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn] , za 
podmínek stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
  
22) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemků parc.č.775/1 a 1232/4 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Bratři [osobní údaj odstraněn]  žádají společně dopisem dne 27.04.2017 o vykoupení částí pozemků 
parc.č.775/1 a 1232/4, které jsou zastavěny místní komunikací za cenu 150 Kč/m2. Tyto části 
pozemků parc.č.1232/4 a 775/1 jsou součástí přístupové komunikace k čp. 590,652,653,1098, 1065 
a zahrady parc. č. 786/1, odbočující z ulice Smetanova. Pro zlepšení přístupu k těmto nemovitostem 
byla v roce 1990 tato komunikace zpevněna asfaltovým povrchem v šíři 6 m, aniž byly ověřovány 
hranice v terénu a řešeny vlastnické poměry. Sourozenci [osobní údaj odstraněn]  své pozemky získali 
v restituci v roce 1992, a ani při vydávání pozemků nebylo prováděno vytýčení hranic, a proto nebyl 
ani tehdy zjištěn zábor části jejich pozemku komunikací. Asfalt zasahuje do pozemků žadatelů dle 
snímku ortofoto v šíři cca 1m v délce cca 80m. Ještě je nutné zohlednit vjezd z hlavní vozovky cca 
3m2  a celou plochu komunikace mezi čp. 1098 a 1065 cca 8 m2, celkem se tedy jedná o cca 91 m2. 
Správa majetku se snaží průběžně řešit vlastnické poměry u našich veřejných komunikací, k dnešnímu 
dni se bohužel nepodařilo vykoupit všechny pozemky zastavěné místní komunikací v této lokalitě.  
Již v roce 2013 Město vstoupilo v jednání s vlastníky všech dotčených pozemků, včetně sourozenců 
[osobní údaj odstraněn] . Nicméně oba se až do této doby k návrhům města písemně nevyjádřili. 
Dotčené pozemky jsou v katastru na LV 1530 pro kú. Bakov n. Jiz. takto: 
Pozemek parc.č.1232/4, je ost. plocha, ost. komunikace, celkem o výměře  396 m2, v podstatě se jedná 
o příkop místní komunikace. Pozemek parc.č.775/1, je druh pozemku orná půda, o výměře 23.024 m2, 
pozemek je pronajatý k zemědělskému hospodaření. Oba pozemky jsou omezeny věcným břemenem 
týkající se plynárenského zařízení pro RWEGasNet s.r.o. Toto již vzniklé břemeno nebrání provedení 
výkupu předmětných částí pozemků z důvodu toho, že se jedná o plyn. vedení, které vede v celé 
komunikaci, tedy i v pozemku města. 
Návrh ceny ve výši 150 Kč/m2 je o něco málo vyšší, než byla kupní cena při posledním výkupu (ZaM 
dne 13.04.2016 schválilo výkup části místní komunikace  v lokalitě u Doby ul. Na Výsluní  za 
114,50 Kč/m2).  
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Vzhledem ke správnému uspořádání vlastnických vztahů, kdy město je vlastníkem stavby na cizím 
pozemku, doporučuje OSMM vykoupit předmětné části pozemku za nabízenou cenu (cca 13.650,-- Kč 
celkem) .  
Rada města na svém jednání dne 31.05.2017 výše uvedené projednala a usnesením č.R 205/12-2017 
uložila OSMM předložit věc k rozhodnutí zastupitelstvu města s doporučením části pozemků 
vykoupit.  Náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků ponese 
město v plné výši. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:57 - 1: 59 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z62/4-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření kupní smlouvy týkající se částí pozemků parc.č.775/1 a 1232/4, celkem o výměře cca 91 m2 , 
k.ú. Bakov nad Jizerou mezi Městem Bakov nad Jizerou a spoluvlastníky pozemků parc.č.775/1 
a 1232/4, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, za částku 150 Kč/m2 a za podmínek stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM uzavřít výše uvedenou kupní smlouvu. 
 
23) Nabídka na odkup pozemků parc.č.775/236 a 775/237, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
[osobní údaj odstraněn]  společně nabízí dopisem dne 11.05.2017 Městu Bakov nad Jizerou ke koupi 
pozemky parc.č.775/236 a 775/237, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, za kupní cenu 500 Kč/ m2, a to 
s ohledem na nový územní plán v lokalitě „Na Výsluní“. 
Pozemek parc.č.775/236 má celkem výměru 7283 m2, pozemek parc.č.775/237 má celkem výměru 
9964 m2, oba pozemky jsou druh pozemku orná půda. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví 
žadatelů, každý podílem ½. V případě odkupu 500 Kč/m2 se celkem jedná o částku 8.623.500,- Kč. 
Záměrem města je vyřešení přístupu do průmyslového areálu Doba a.s., který sousedí s lokalitou „Na 
Výsluní“, resp.  výstavba nové komunikace, a to z hlavní silnice č.610 do průmyslového areálu Doba 
a.s.. Vypracovanou studií spol. VIS, a.s. z roku 2012 bylo zjištěno, že stavbou nové komunikace 
budou dotčeny pozemky p.č.775/230 a 775/236.  Město vstoupilo v jednání s vlastníky dotčených 
pozemků. Jednalo se o pana [osobní údaj odstraněn], bytem Nymburk, vlastníka pozemku p.č. 
775/230, který nesouhlasil s poskytnutím pozemku pro výstavbu komunikace pro nákladní dopravu. 
Paní [osobní údaj odstraněn] , spoluvlastníci navazujícího pozemku p.č. 775/236, souhlasili za 
podmínky 200 Kč/m2  s tím, že výstavba komunikace bude provedena do 2 let. Zastupitelstvu města 
bylo výše uvedené informativně předloženo dne 24.03.2014.  Ke společné dohodě o výkupu pozemků 
nikdy nedošlo. 
V návrhu nového územního plánu je tato komunikace posunuta západním směrem na pozemky p.č. 
775/229 (vlastníkem DOBA a.s.) a 775/234 (vlastníkem p. Karásek, Bakov), vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou. Umístění komunikace bylo komunikováno se zástupci dotčených komerčních objektů, kde 
bylo hledáno řešení vzhledem k možnostem.  
Nabízené pozemky se v návrhu nového územního plánu (ÚP) nachází v ploše Z.BA.15, plocha 
smíšená obytná, převažující využití je mimo jiné bydlení v centrální části města. Vzhledem k tomu, že 
plánovaná komunikace je v návrhu ÚP posunuta na sousední pozemky, není potřeba nabízené 
pozemky p.č.775/236 a 775/237 pro realizaci komunikace vykoupit. 
S ohledem na výše uvedené a navrhovanou kupní cenu OSMM nedoporučuje předmětné pozemky 
vykoupit.  
Rada města na svém jednání dne 31.05.2017 usnesením č. R 202/12-2017 projednala nabídku na 
odkup pozemků parc.č.775/236 a 775/237, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou ze dne 11.05.2017 a  uložila 
věc předložit zastupitelstvu s doporučením pozemky nevykoupit. 
Po rekapitulaci starosty dle mapového podkladu nebyly vzneseny žádné další dotazy. Zastupitelé se 
jednoznačně shodli v názoru pozemky nevykupovat.  
Zvukový záznam: 1:59 - 2:01 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 1  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z63/4-2017 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e 
nabídku na odkup pozemků parc.č.775/236 a 775/237, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou ze dne 
11.05.2017,  
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u k l á d á 
OSMM informovat vlastníky pozemku. 
24) Informace 
Starosta předložil v písemné podobě následující informace: 
termíny řádných jednání zastupitelstva na druhé pololetí roku 2017: 6.9. , 25.10. a 11.12.2017, 
pracovní jednání k rozpočtu je plánované 15.11.2017 s tím, že termín bude ještě upřesněn.   
Dále starosta připomněl, že 30.6. - 1.7. se bude konat Pojizerský folklorní festival (7. ročník), 
v předvečer 30.6. se bude konat páteční beseda se Zdeňkem Troškou v bakovském divadelním sále od 
19:00 hodin, sobotní festival se odehraje na náměstí od 13:00 hodin.  27.8. se uskuteční Folkový 
festival ve Volnočasovém a sportovním areálu. 
Dále starosta informoval, že valná hromada akciové společnosti VaK a.s. Mladá Boleslav, konaná dne 
8.6.2017, schválila výplatu dividend, a to ve výši 24,-Kč na jednu akcii před zdaněním . Město Bakov 
n.J. je držitelem 117.720 ks akcií, což představuje částku cca 2,4 mil. Kč čistého, vyplacenou na účet 
města v období 1.8. - 1.10.2017. 
V rámci oslav města a připomenutí si 520. výročí  od udělení městských práv, byly také osloveni 
místní podnikatelské subjekty, či podnikatelské subjekty ve městě působící, s nabídkou možnosti se na 
těchto oslavách podílet. Poděkování patří společnostem:   
Doba, a.s., Emerge, a.s.,  Innogy, Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, Agrovation Kněžmost, 
Flora Bakov nad Jizerou, Galaxie Bakov nad Jizerou, Přemysl Studničný, MS Polygrafie, Compag 
Mladá Boleslav, Pivovar Klášter Hradiště n.J., COOP Mnichovo Hradiště, Jaznak, Porta Germanica 
a dále všem, kteří se na úspěšném společenském, zábavném a sportovním víkendu podíleli. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % 
v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Jedná se o 8,5 miliard Kč navíc do rozpočtu 
obcí a měst na jejich rozvoj od roku 2018, tj. cca 800 Kč na obyvatele. Pro město Bakov nad Jizerou 
cca 4 mil. Kč 
19.6. byla doručena veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, tj. také městu Bakov nad Jizerou, výzva 
OBÚ k vyjádření účastníků řízení k odvolání účastníka řízení organizace Ladislav Šeda proti 
rozhodnutí OBÚ, ve kterém byl zamítnut návrh na stanovení dobývacího prostoru na výhradním 
ložisku štěrkopísku Bakov nad Jizerou. 
Krajská investiční akce týkající se projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy se spoluúčastí města se 
dostala do fáze přípravy veřejné zakázky, kde zadavatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje zaslal městu Bakov nad Jizerou k připomínkování Výzvu k podání nabídky , včetně zadávací 
dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo 
Na základě jednání na ORP Mn. Hradiště dne 29.5.2017 se zástupci společnosti Arriva, Středočeského 
kraje a obcí mladoboleslavska, nebylo prozatím Radou města schváleno navýšení ceny prokazatelné 
ztráty  za ostatní dopravní obslužnost autobusové dopravy pro rok 2017. Bylo schváleno vyplacení 
zálohy za I. a II. čtvrtletí roku 2017 ve výši záloh roku 2016 s tím, že proběhnou další jednání. 
Výsluní - na základě již avizované špatné a problémové komunikace se zhotovitelem projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí lokality Na Výsluní a nedojde-li k nastartování vzájemné 
komunikace a spolupráce do 30.6.2017, bude se město zabývat odstoupením od Smlouvy a vypsáním 
nové veřejné zakázky. 
Tajemnice informovala, že od 1.7.2017 bude město spolupracovat s úřadem práce v oblasti veřejné 
služby, je schválena smlouva o organizování veřejné služby, takže dlouhodobě nezaměstnaní občané 
města budou moci odpracovat povinných 20 - 30 hodin, aby jim byla vyplacena plná podpora. Systém 
se bude ještě nastavovat. Běží výběrová řízení na pozici vedoucího úřadu, běží opakované výběrové 
řízení na strážníka a brigádníky do technické čety.  
Zvukový záznam: 2:01 - 2:12 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z64/4-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
- termínech řádného jednání zastupitelstva na druhé pololetí 2017, a to 6.9. , 25.10. a 11.12.2017 
- termínu konání 7. ročníku Pojizersého festivalu 30.6. - 1.7.  a besedy se Zdeňkem Troškou 30.6.2017 
- schválení vyplacení dividend společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. Valnou hromadou společnosti 
- průběhu oslav 520 let od udělení městských práv Bakovu nad Jizerou  
- navýšení podílu obcí na DPH v rámci rozpočtového určení daní 



 

   Stránka 16 / 16 

- odvolání účastníka řízení organizace Ladislav Šeda proti rozhodnutí OBÚ, ve kterém byl zamítnut 
návrh na stanovení dobývacího prostoru na výhradním ložisku štěrkopísku Bakov nad Jizerou 
- přípravě vyhlášení veřejné zakázky na projekt Bezpečnostní opatření Chudoplesy 
- neschválení navýšení ceny prokazatelné ztráty  za ostatní dopravní obslužnost autobusové dopravy 
pro rok 2017 radou města 
- průběhu tvorby projektové dokumentace pro územní rozhodnutí lokality Na Výsluní 
- vypsaných výběrových řízeních na tajemníka města, městského strážníka a pracovníka do TČ 
- přípravě veřejné služby 
 
 
25) Diskuze zastupitelů 
Ing. Činka požádal p. Grűnwalda o zdůvodnění, proč nebyla opravena komunikace v ulici Smetanova. 
Dle vyjádření místostarosty došlo k tomu, že v podloží se objevil pramen, byla provedena diagnostika 
podloží, je navržena rozsáhlejší úprava, která je finančně nákladná a na kterou je nutné provést soutěž. 
Předpokládá se náklad ve výši 150 tis. Kč. Vedení města bude jednat s firmami, které zatěžují 
komunikaci nákladní dopravou a bude požadovat kompenzace. 
Mgr. Šulc požádal o posekání trávy podle silnice na Malou Bělou, zejména kolem mostku. 
Místostarosta informoval, že z kapacitních důvodů bylo přistoupeno ke spolupráci s externí firmou - 
sekání, stříkání plevelů a pod. S posekáním kolem cesty na Malou Bělou se počítá. 
Mgr. Štěpánová: dotaz na borovici u zastávky - zda je již projednáno jak bude řešena, protože má 
uschlou špičku a  je nebezpečná.  
Starosta: záležitost byla zadána k řešení panu Hýzlerovi, firma provede průzkum všech stromů po 
městě, protože je ve městě více podobných stromů.  
Mgr. Štěpánová: info z MAS Boleslavsko - čeká se na další hodnocení strategie, do konce prázdnin by 
mohla být schválena.  MAS Boleslavsko byla úspěšná v dotačním řízení na sociální plánování pro celé 
ORP Mladá Boleslav. Poděkovala za umístění značek u Volnočasového areálu zakazující parkování 
vozidel nad 3,5t. 
Ing. Činka: v neděli proběhl triatlon, dle jeho názoru by nebyl problém areál využít v celé jeho 
potenciální kapacitě. Poděkoval technické četě a vedení města za pomoc při přípravě areálu na akci. 
JUDr. Dvořák: poděkoval za nového asistenta u přechodu u Galaxie. Požádal o opravu autobusové 
zastávky na Trenčíně, případně umístit novou. Starosta odpověděl, že její údržba  je již zadaná.  
Paní Čapková: vyjádřila pochvalu za program a organizaci oslav 520 let udělení městských práv 
Bakovu nad Jizerou.  
Paní Čermáková: info z jednání Komise pro vzdělávání a sport na téma Volnočasového areálu.  
Zvukový záznam: 2:12 - 2:21 hod.  
 
26) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn]  , která se dotázala, zda město již zaujalo stanovisko 
k záležitosti s jejím pozemkem na Výsluní. Starosta odpověděl, že věc souvisí s diskuzí, která 
proběhla na začátku jednání. 
Paní Vinšová: chce znát stanovisko zastupitelů, neboť je připravena řešit záležitost prostřednictvím 
soudu. Další diskuze proběhla ve stejném duchu a tématu  jako na začátku jednání, ale bez 
konkrétního závěru - viz zvukový záznam.  
Zvukový záznam: 2:21 - 2:29 hod. 
 
27) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 20:50 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další řádné jednání 
zastupitelstva se uskuteční 6.9.2017 od 18:00 hodin.  
 
  
 
 
Radim Šimáně        Ing. Josef Rechcigl  
starosta města        ověřovatel zápisu 
 
 

Vladimír Šlégl 
        ověřovatel zápisu 


