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Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Zápis 
 7. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

11.12.2017 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 13 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Ing. Petr Podrábský, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Lubomír 
Peroutka, Jitka Šubrtová, Václav Janda, Mgr. Petr Paclt, Tomáš Horyna, Ing. Bc. Petra 
Kremlová 
Hosté:  Michal Palounek, Filip Takáč, Zdeňka Sawyer – k bodu č. 17 
 Ing. Arch. Boček, Ing. Jiráčková – k bodu č. 16 
Omluvení: Ing. Jan Babák, Ing. Mgr. Pavel Beran, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Mgr. Štefan 
Klíma, Mgr. Věra Stránská, Mgr. Jana Štěpánová 
Ověřovatelé: Štěpánka Oliveriusová, Vladimír Šlégl 
Zapsal:   Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Hospodaření města k 30.9.2017 
6) Nápravné opatření k dílčímu přezkoumání hospodaření města 
7) Účetní odpis projektových dokumentací 
8) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
9) Rozpočtové opatření č 26 - přijetí dotace a úprava paragrafu 
10) Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., rozpočtové opatření č.27 
11) Odměňování neuvolněných členů ZM od 1.1.2018 
12) Rozpočtové opatření č. 28 - přeposlání dotace Základní škole 
13) Předběžné rozpočtové opatření č. 29 - závěrečné rozpočtové opatření roku 2017 
14) Rozpočet na rok 2018 
15) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022 
16) Projednání návrhu Územního plánu Bakov nad Jizerou 
17) Návrh směny pozemků mezi Městem Bakov nad Jizerou a společností "Emerge" 
18) Příloha k OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
19) Žádosti o koupi pozemků lokalita "Na Výsluní" 
20) Lokalita "Na Výsluní" nabídka ze dne 24.07.2017 
21) Diskuze občanů 
22) Prodej pozemků parc.č.91/7 a 91/13, vše v k.ú. Buda 
23) Pozemek parc.č.99/25 k.ú. Malá Bělá 
24) Informace o nabízených pozemcích u VČAS k prodeji 
25) Informace vedení města 
26) Diskuze zastupitelů 
27) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 13 
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 navrhl starosta paní Štěpánku Oliveriusovou a pana Vladimíra 
Šlégla. Zastupitelé neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z96/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení paní Štěpánku Oliveriusovou a pana Vladimíra Šégla.  
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnou pozvánku na jednání. Dodatečně navrhl 
starosta rozšířit program o bod Odměňování neuvolněných členů ZM od 1.1.2018. 
Zastupitelé neměli námitky. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z97/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce rozšířený o bod Odměňování neuvolněných členů ZM 
od 1.1.2018. 
 
4) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupil pan Záleský a informoval o vzniku „Spolku Výsluní“, který je ve fázi registrace, 
jehož je místopředsedou. Veškerá komunikace mezi městem a spolkem je možná jeho prostřednictvím. 
Dále poděkoval za spolupráci v letošním roce. Další občan vystoupil s dotazem na stav realizace 
kanalizace na Malé Bělé a stav komunikací Malá Bělá. Starosta odpověděl, že dle informací 
společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. bude v polovině prosince podána žádost o dotaci. Zatím nemá 
konkrétní informaci, zda je již žádost podána. V příštím týdnu se  bude konat zasedání představenstva 
VaK MB, na tomto jednání zjistí aktuální informace a bude občany dále informovat. Co se týká 
komunikací, tato záležitost souvisí s dotací na kanalizaci, pokud bude projekt úspěšný, realizace by 
měla začít v období 2019 - 2022, komunikace se budou řešit následně po dokončení kanalizace. 
V případě neúspěšnosti žádosti o dotaci bude na zastupitelstvu řešení stavu komunikací v místní části. 
Pan Šlégl upozornil na katastrofální stav ulice za tratí II. Navrhl řešit již v roce 2018.   
Zvukový záznam: 0:06 - 0:10  hod.  
  
5) Hospodaření města k 30.9.2017 
Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 30.9.2017 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za tři čtvrtletí roku 2017. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 30.9.2017. Jednotlivá plnění a dokončené akce byly přílohou písemného 
materiálu.  Hospodaření města k 30.9.2017 bylo projednáno Radou města dne 30.10.2017 a Finančním 
výborem dne 1.11.2017. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 0:10 - 0:11  hod.  
Usnesení č. Z98/7-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření města k 30.9.2017 včetně komentáře. 
  
6) Nápravné opatření k dílčímu přezkoumání hospodaření města 
Ve dnech 30. - 31. 10. 2017 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města. Při kontrole bylo zjištěno 
porušení Českého účetního standardu. Celé znění nalezené chyby: 
ČÚS č. 701 bod 6.2 a 6.3., neboť: 
"Město neúčtovalo k okamžiku uskutečnění účetního případu. Dle Rozvahy sestavené k 30.6.2017 
nepřeúčtovalo hospodářský výsledek za rok 2016 z účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení ve výši Kč 14.971.954,88 na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 
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Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku za rok 2016 dne 21.6.2017. Město účtovalo o převodu 
hospodářského výsledku za rok 2016 účetním dokladem č. 03105 ze dne 1.8.2017. 
K nápravě nalezené chyby požaduje krajský audit přijmutí systémového nápravného opatření 
spočívajícího v tom, že hospodářský výsledek bude přeúčtován vždy s datem schválení účetní závěrky. 
Na základě tohoto požadavku byl připraven vnitřní pokyn, který nám tento požadavek zohledňuje. 
Ing. Veselý vysvětlil podstatu výtky a nápravného opatření. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:11 - 0:13  hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z99/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
vnitřní pokyn, kterým se ukládá způsob účtování hospodářského výsledku. 
  
7) Účetní odpis projektových dokumentací 
Předmětem tohoto bodu je účetní odpis rozpořizovaných investičních akcí evidovaných v účetnictví na 
účtu 042. Na tomto účtu jsou evidovány všechny rozpořizované akce, které zatím nejsou hotovy 
a zařazeny do užívání (např. projektové dokumentace, částečné fakturace, ostatní pořizovací náklady 
atd.). Na účtu jsou však rozpořizovány i historické investiční akce, u kterých víme, že nikdy nebudou 
nebo nemohou být dokončeny. Z důvodu zvýšení vypovídající hodnoty výkazů je potřeba tyto akce 
účetně odepsat do nákladů. Odpis proběhne pouze účetním zápisem, veškeré stávající dokumenty 
k akcím zůstávají. Vzhledem k tomu, že odpisem dojde k snížení hodnoty aktiv, zvýšení nákladů 
a tedy snížení hospodářského výsledku, je požadováno schválení účetní operace zastupitelstvem 
města. 
Účetní odpis se týká těchto akcí: 
Název akce z roku částka pozn. 
Terminál veřejné integrované dopravy 2008,2009 626 892,00 Proj. dok. 
Plynofikace Zvířetice 2002   91 894,50 Proj. dok. 
Celkem  718 786,50  
Další investiční akce (např. staré PD na lokalitu Výsluní, staré PD na VO, staré PD na chodníky atd.) 
budou předloženy k odpisu postupně v následujících letech tak, aby nedošlo k výraznému poklesu 
hospodářského výsledku v daném roce. 
P. Šlégl: ví finanční odbor v této chvíli, v jakém finančním rozsahu budou odepisovány další položky 
v roce  2018? 
Ing. Veselý: dle finančního rozsahu v dané chvíli neví, položky budou odepisovány postupně 
v rozsahu několika let. Na dnešním jednání byly předloženy největší položky.  
Zvukový záznam: 0:13 - 0:15  hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z100/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
účetní odpis historicky rozpořizovaných investičních akcí "Terminál veřejné dopravy" a "Plynofikace 
Zvířetice" v souhrnné výši 718.786,50 Kč. 
  
8) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od minulého jednání zastupitelstva města byla radou schváleno následující rozpočtové opatření: 
Rozpočtové opatření č. 24 (usnesení rady R366/24-2017 ze dne 30.10.2017) 
- přijetí finančních prostředků na uspořádání voleb do PS Parlamentu ČR. 

- 231.31 UZ 98071 4111  +164,04 tis. Kč 
- 231.30 UZ 98071 6114 5169 +164,04 tis. Kč 

Rozpočtové opatření č. 25 (usnesení rady R367/24-2017 ze dne 30.10.2017) 
- zohlednění nadačního příspěvku ve výši Kč 30.000,- z Nadace Partnerství na realizaci projektu 

Obnova ovocné aleje mezi obcí Zvířetice a Bítouchov - svatomartinská alej v rozpočtu města. 
- 231.31 3745 2321 +30tis. Kč 
- 231.30 3745 5169 +30tis. Kč 

Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 0:15 - 0:16  hod.  
Usnesení č. Z101/7-2017 
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Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedených rozpočtových opatřeních 
  
9) Rozpočtové opatření č 26 - přijetí dotace a úprava paragrafu 
V návaznosti na rozpočtové opatření č. 17, schváleného zastupitelstvem města dne 6.9.2017, týkající 
se financování první etapy restaurátorských prací Svaté Trojice je potřeba přijmout rozpočtové 
opatření na přijetí  avizované částky dotace ve výši Kč 134.964,-. Částka byla připsána na účet města 
dne 20.10.2017. Dále je potřeba, dle požadavku ve smlouvě, používat v rámci výdajů specifický 
paragraf. Současně používaný paragraf 3326 je třeba změnit na 3322. Znění příslušného rozpočtového 
opatření bylo uvedeno v návrhu usnesení. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:16 - 0:17  hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z102/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 26 na přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve 
výši Kč 134.964,- a změnu výdajového paragrafu na tuto akci. 
231.31 UZ 602 4122 +134,97tis. Kč 
231.30 3326 5171 -256tis. Kč 
231.30 UZ 602 3322 5171 +256tis. Kč 
 
10) Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., rozpočtové opatření č.27 
Nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo s účinností od 1. listopadu 2017 
k navýšení platových tarifů o 10 % všem zaměstnancům ve veřejných službách a správě. 
Při přípravě a schvalování rozpočtu nebylo možné takové navyšování předpokládat, a proto není 
počítáno s rezervou. 
S ohledem na výše uvedené je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření č. 27 v následujících 
kapitolách takto: 
8 Infocentrum                navýšení platů o 1 945,- Kč a odvodů o 661,- Kč 
8 Knihovna                    navýšení platů o 3 670,- Kč a odvodů o 1 248,- Kč 
25 Komunální služby       navýšení platů o 19 258,- Kč a odvodů o 6 548,- Kč 
29 Městská policie          navýšení platů o 8 490,- Kč a odvodů o 2 887,- Kč 
31 Správa                       navýšení platů o 45 596,- Kč a odvodů o 15 503,- Kč     
Starosta doplnil, že se rozpočtové opatření se týká platů za měsíc listopad vyplácených v prosinci, za 
prosinec 2017 budou mzdy vypláceny v lednu 2018, s tím je v rozpočtu počítáno. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:17 - 0:18 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z103/7-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
s c h v a l u j e 
v souvislosti s tímto nařízením vlády rozpočtové opatření č. 27 na vyčlenění částky ve výši 106 tis. Kč 
z Fondu rezerv a rozvoje na navýšení platových tarifů zaměstnanců zařazených do technické čety 
města, městské knihovny, turistického informačního centra, městské policie a městského úřadu 
231.30 2143 5011 + 2 tis. Kč 
231.30 2143 5031 + 0,4 tis. Kč 
231.30 2143 5032 + 0,2  tis. Kč 
231.30 3314 5011 + 4 tis. Kč 
231.30 3314 5031 + 0,8 tis. Kč 
231.30 3314 5032 + 0,4 tis. Kč 
231.30 3639 5011 + 19,5 tis. Kč 
231.30 3639 5031 + 4,5 tis. Kč 
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231.30 3639 5032 + 2 tis. Kč 
231.30 5311 5011 + 8,5 tis. Kč 
231.30 5311 5031 + 2 tis. Kč 
231.30 5311 5032 + 0,8 tis. Kč 
231.30 6171 5011 + 45,5 tis. Kč 
231.30 6171 5031 + 11 tis. Kč 
231.30 6171 5032 + 4,4 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 106 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 106 tis. Kč 
  
11) Odměňování neuvolněných členů ZM od 1.1.2018 
Z důvodu nové právní úpravy se od 1. ledna 2018 aplikuje nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2018. Stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, se 
k 1. lednu 2018 zrušuje. 
Princip stanovení výpočtu měsíčních odměn v případě kumulace funkcí je následující: 
Měsíční odměna předsedy komise/výboru:                   1.689,- Kč 
Měsíční odměna člena komise/výboru:                         1.126,- Kč 
Při zachování stejného principu jako v letošním roce (rozšířeného o odměny předsedů komisí/výborů) 
dojde novým nařízením vlády č. 318/2017 Sb. k navýšení měsíčních odměn zastupitelům města o cca 
682 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je s touto částkou již počítáno. 
Starosta předal slovo tajemníkovi, který vysvětlil princip změny odměňování neuvolněných 
zastupitelů, místostarosty a starosty města.  
Starosta doplnil, že návrhem je ponechat stávající algorytmus s dosazením nových částek dle nařízení 
vlády.  
P. Šlégl: jaký bude nárůst odměny u neuvolněného místostarosty? Nelíbí se mu, že by se úprava 
odměn neměla místostarosty nějak razantně dotknout s ohledem na objem činností, které zajišťuje. 
Žádá rozhodnout o cílové odměně za splnění akcí na konci příslušného roku.  
P. Kavan: je návrh p, Šlégla legislativně průchozí? Pokud ano, souhlasí s návrhem.  
Mgr. Šulc: souhlasí s návrhem, věc však není připravená, navrhl připravit návrh na příští jednání 
zastupitelstvo.  
Zvukový záznam: 0:18 - 0:34 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z104/7-2017 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o novém nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků. 
r e v o k u j e  
usnesení č. Z7/1-2017 ze dne 18.1.2017. 
s c h v a l u j e 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
města / členům rady města / místostarosty města / předseda výboru, resp. komise / člen výboru, resp. 
komise v maximální výši dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to s účinností od 1.1.2018.  
s c h v a l u j e 
v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všem neuvolněným členům zastupitelstva města (vyjma 
místostarosty) zařazených v komisích rady města a výborech zastupitelstva města měsíční odměnu 
následovně: 
- předsedovi komise/výboru ve výši rozdílu maximální měsíční odměny za výkon předsedy 
komise/výboru a maximální měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
města dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků 
- členovi komise/výboru ve výši rozdílu maximální měsíční odměny za výkon člena komise/výboru 
a maximální měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města dle přílohy 
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
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V případě souběhu více funkcí se měsíční odměny sčítají max. za 3 souběžně vykonávané funkce. Do 
souhrnu funkcí se započítává měsíční odměna za výkon funkce člena rady, předsedy komise/výboru 
a člena komise/výboru, a to s účinností od 1.1.2018.   
u k l á d á 
tajemníkovi města ve spolupráci s finančním odborem na příští jednání zastupitelstva připravit návrh 
cílových odměn neuvolněného místostarosty.  
 
12) Rozpočtové opatření č. 28 - přeposlání dotace Základní škole 
Dne 23.11.2017 dorazila na účet města částka Kč 675.717,-. Jedná se o zálohu na dotaci určenou pro 
Základní školu Bakov nad Jizerou. Základní škola byla úspěšná v dotačním řízení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, od kterého obdržela dotaci na projekt "Profesní rozvoj pedagogů ZŠ 
Bakov nad Jizerou." v celkové výši Kč 1.126.195,-. Dotace je poskytována metodou ex-ante 
(zálohově). Celkem budou ZŠ poskytnuty dvě zálohy, první ve výši 60% (toto rozpočtové opatření), 
druhá ve výši 40%. Dotace je zasílána prostřednictvím zřizovatele/nadřazeného kraje tzn., že 
prostředky jsou přeposílány následovně: MŠMT - Středočeský kraj - Město Bakov nad Jizerou - 
Základní škola Bakov nad Jizerou. Finanční prostředky byly přeposlány Základní škole dne 
28.11.2017 (po doručení avíza Středočeského kraje s pokyny). Rozpočtové opatření, které zohlední 
přeposlané prostředky v rozpočtu města je uvedeno v návrhu usnesení.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:34 - 0:35 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z105/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 28 týkající se přeposlání finančních prostředků týkajících se dotační akce 
"Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Bakov nad Jizerou" Základní škole Bakov nad Jizerou ve výši 
675.717,-. 
231.31 UZ: 33063 4116  +675,72tis. Kč 
231.31 3113 5336 +675,72tis. Kč  
13) Předběžné rozpočtové opatření č. 29 - závěrečné rozpočtové opatření roku 2017 
Tento materiál se týká závěrečného opatření, které je potřeba provést na konci roku. Novela zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, již neumožňuje provádět rozpočtová 
opatření v jiném období než v tom, na které se rozpočet vztahuje. Závěrečné rozpočtové opatření se 
provádí vždy kvůli potřebám výkaznictví. Schválení je pouze formální konstatování skutečnosti, která 
nastala. Z těchto důvodu je předloženo ke schválení tzv. předběžné rozpočtové opatření,. Toto opatření 
pokrývá veškeré situace, které do konce roku nastanou (případně mohou nastat), není ale známa 
konkrétní částka ani konkrétní datum. Na následujícím jednání dostane zastupitelstvo informaci 
o konkrétních provedených změnách rozpočtu (tzn. položky a jejich změny).  
Zvukový záznam: 0:35 - 0: hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 1  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z106/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
předběžné rozpočtové opatření č. 29 k rozpočtu na rok 2017 pro operace, které vzniknou od 
11.12.2017 do 31.12.2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: 
Na příjmové straně rozpočtu: 
 - narovnání rozpočtovaných příjmů na 100% skutečnosti roku 2017, příjmy budou srovnány proti 
položkám financování, 
 - vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny ČR (úprava položky 4111), 
 - přijetí a zapojení případných dotací, darů a pojistných plnění 
 - úprava konsolidačních položek v rámci paragrafu 6330, 
Na výdajové straně rozpočtu: 
 - v případě překročení provozních výdajů způsobených vyúčtováním energií (položka 5153 - plyn 
a 5154 - elektřina) je povoleno vyrovnat toto překročení jiným paragrafem (kapitolou rozpočtu), ve 
kterém došlo vyúčtováním energií k úspoře, 
 - vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny ČR (úprava výdajového paragrafu 6114), 
 - přeposlání případných průtokových dotací příspěvkovým organizacím města, 
 - úprava konsolidačních položek v rámci paragrafu 6330. 
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14) Rozpočet na rok 2018 
V souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2018 byl Návrh rozpočtu na rok 2018 
předložen ke schválení na řádném jednání zastupitelstva. Postupně byl návrh rozpočtu projednán radou 
města dne 16.10.2017, finančním výborem dne 1.11.2017 a na pracovním jednání zastupitelstva dne 
15.11.2017. Projednaný rozpočet byl dne 24.11.2017 vyvěšen na úřední desce města a elektronické 
úřední desce, která je dostupná na webových stránkách města. Znění návrhu rozpočtu na rok 2018 byl 
přílohou písemného materiálu. 
Po rekapitulaci starosty bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:35 - 0:38 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z107/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
a) rozpočet města Bakov nad Jizerou na rok 2018 jako schodkový, paragrafově členěný, a to rozpočet 
příjmů a výdajů, financování a rozpočty fondů (viz. příloha). 
b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 (viz. příloha) 
s t a n o v u j e 
že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem provozních a investičních 
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018 (v rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách výdajů, kromě mzdových, povoluje). 
s t a n o v u j e 
na rok 2018 limity mzdových prostředků pro organizační složky města a městský úřad následovně: 
a) městský úřad:  11.575 tis. Kč 
b) zastupitelstvo obcí:  2.980 tis. Kč 
c) technická četa:  5.648 tis. Kč 
d) městská policie:  2.726 tis. Kč 
e) sportovní zařízení v majetku města:  54 tis. Kč 
f) městská knihovna:  1.028 tis. Kč 
g) městské muzeum a kultura:  65 tis. Kč 
h) informační centrum:  725 tis. Kč 
s c h v a l u j e 
v rámci rozpočtu roku 2018 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím města: 
a) mateřská škola: 2.676 tis. Kč 
b) základní škola: 6.905tis. Kč 
u k l á d á 
vedoucímu finančního odboru vyvěšení schváleného rozpočtu způsobem v městě obvyklým. 
 
15) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022 
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vznikla 
zastupitelstvu města povinnost schvalovat střednědobý výhled rozpočtu (dříve rozpočtový výhled). 
Současný výhled pozbývá platnosti dnem schválení rozpočtu na rok 2018 a je nutné schválit výhled 
nový. Střednědobý výhled byl projednán finančním výborem dne 1.11.2017, radou města dne 
13.11.2017 a na pracovním jednání zastupitelstva dne 15.11.2017. Střednědobý výhled byl dne 
24.11.2017 vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce, která je dostupná na webových 
stránkách města. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:38 - 0:39 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z108/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2022. 
 
16) Projednání návrhu Územního plánu Bakov nad Jizerou 
Rozhodnutí pořídit nový územní plán Města Bakov nad Jizerou bylo učiněno dne 16. 5. 2012 pod 
č. usnesení Z 110/3-12. Pořizovatelem byl příslušný úřad územního plánování, kterým je Magistrát 
města Mladá Boleslav. Následně bylo ale usnesením č. Z 92/1-14 ze dne 23. 4. 2014 rozhodnuto 
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o změně pořizovatele, kterým se stal Městský úřad Bakov nad Jizerou, který si zajistil splnění 
kvalifikačních požadavků dle ust. §24 stavebního zákona uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. 
Radkem Bočkem. Pořizovatel zpracoval návrh zadání nového územního plánu a dne 25. 7. 2014 tento 
návrh rozeslal dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a prostřednictvím veřejné 
vyhlášky s ním taktéž seznámil veřejnost. Během projednání návrhu zadání byla uplatněna jak 
stanoviska orgánů ochrany ŽP (SEA a NATURA), tak požadavky ostatních dotčených orgánů 
i sousedního města Mnichovo Hradiště, tak i požadavky veřejnosti. Všechny tyto požadavky byly 
doplněny do textu zadání. V případě požadavků dotčených orgánů jako pokyn k jejich respektování, 
v případě občanů s úkolem prověřit možnost jejich naplnění v rámci projektových prací na návrhu. 
Vzhledem k faktu, že orgán ochrany ŽP požadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na 
ŽP, tzv. dokumentaci SEA, bylo součástí návrhu ÚP vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhl.  500/2006 Sb. Nemuselo být ale zpracováno vyhodnocení vlivů na 
EVL a PO soustavy NATURA 2000, protože příslušný dotčený orgán ochrany ŽP vyloučil významný 
vliv na předmět ochrany a celistvost lokalit. Zadání ÚP bylo schváleno usnesením ZM Bakov nad 
Jizerou dne 21. 1. 2015. 
Dne 26. 1. 2015 byl vydán pokyn pořizovatele č. 1, kterým uložil projektantovi započít práce na 
návrhu pro společné jednání. Dne 14. 10. 2015 převzal pořizovatel dokumentaci vyhodnocení vlivů 
návrhu ÚP Bakov nad Jizerou na životní prostředí (tzv. SEA) od hodnotitele, společnosti EIA servis 
s.r.o. Návrh územního plánu pro společné jednání vč. kompletního vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj  byl předán projektantem pořizovateli dne 18. 11. 2015 a hned tentýž den pořizovatel zahájil 
společné jednání o návrhu dle ust. § 50 stavebního zákona. Dotčené orgány a sousední obce byly 
informovány jednotlivě, veřejnost byla informována prostřednictvím veřejné vyhlášky. Termín 
společného jednání byl stanoven na středu 9. 12. 2015 od 10:00 v jednacím sále zastupitelstva 
v budově „Radnice“ č.p. 10 na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou. Jednání se mohla účastnit 
i veřejnost. Z jednání byl zpracován písemný zápis, který je součástí dokladové části. K návrhu bylo 
uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů, z toho stanovisko orgánu ochrany ZPF bylo nejprve 
záporné a muselo být dohodnuto, resp. orgán ochrany ZPF vydal následně stanovisko kladné. 
Stanovisko SEA bylo vydáno dne 13. 9. 2016. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
bylo vydáno dne 31. 10. 2016 pod č.j. 161299/2016/KUSK, nejprve s požadavky na úpravu 
dokumentace, následně dne 8. 2. 2017 bylo vydáno potvrzení o odstranění nedostatků návrhu 
územního plánu Bakov nad Jizerou a to pod č.j. 021605/2017/KUSK.  
Návrh pro veřejné řízení byl projektantem Ing. arch. Martinem Jírovským, Ph.D., MBA  předán dne 
26. 4. 2017 a tentýž den započalo veřejné řízení o návrhu ÚP Bakov nad Jizerou. 
Veřejné projednání proběhlo v pátek 2. června 2017 od 16:00 v Bakově nad Jizerou. Stanovisek bylo 
uplatněno 5, námitek 37, připomínek 10. Na základě uplatněných stanovisek, námitek a připomínek 
bylo zpracováno jejich vyhodnocení a to bylo předáno projektantovi k zapracování do dokumentace 
pro vydání.  
Na zasedání zastupitelstva města byl návrh územního plánu Bakov nad Jizerou předložen zastupitelům 
k projednání a ke schválení, resp. vydání. Protože byly splněny všechny zákonné podmínky 
vyplývající pro pořízení územního plánu, doporučil pořizovatel zastupitelům Města Bakov nad Jizerou 
vydat územní plán v předložené podobě. 
Starosta přivítal na jednání zástupce pořizovatele ÚP Ing. arch. Bočka a projektantku Ing. Jiráčkovou. 
Po úvodu k bodu jednání předal starosta slovo Ing. Bočkovi, který vysvětlil obsah jednotlivých části 
návrhu usnesení.  
Místostarosta vznesl námitku proti vypořádání s připomínkami návrhu ÚP, konkrétně například 
připomínky týkající se pozemku pana Andrýse. Následovala diskuze o vypořádání se s připomínkami. 
Ing. Boček vysvětlil důvody, proč byly připomínky vypořádány právě takto.  
V pokračující diskuzi, ve které Ing. Boček spolu s Ing. Jiráčkovou odpovídali na dotazy a připomínky 
zastupitelů, vysvětlovali procesy tvorby ÚP. Závěrem diskuze se zastupitelé dohodli na doplnění 
návrhu usnesení, o kterém následně hlasovali.   
Zvukový záznam: 0:39 - 2:52 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 3 
Usnesení č. Z109/7-2017 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
návrh Územního plánu Bakov nad Jizerou dle zveřejněné dokumentace na webových stránkách města 
v sekci územní plán 
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k o n s t a t u j e 
že návrh Územního plánu Bakova nad Jizerou není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 
v platném znění ani se Zásadami územního rozvoje Středočeského Kraje v platném znění 
s o u h l a s í 
s tím, že požadavky uplatněné v rámci tzv. stanoviska SEA byly plně promítnuty do výsledné podoby 
návrhu Územního plánu Bakov nad Jizerou 
r o z h o d l o 
o vypořádání jednotlivých námitek tak, jak je uvedeno na str. 114 - 161  odůvodnění návrhu Územního 
plánu Bakov nad Jizerou v kapitole "Vypořádání námitek" 
s o u h l a s í 
s vypořádáním jednotlivých připomínek tak, jak je uvedeno na str.  162 - 181 odůvodnění návrhu 
Územního plánu Bakov nad Jizerou v kapitole "Vypořádání připomínek" 
v y d á v á 
Územní plán města Bakov nad Jizerou 
u k l á d á 
starostovi města prostřednictvím pořizovatele zajistit splnění všech zákonných požadavků uložených 
pořizovateli po vydání územního plánu (vyvěšení opatření obecné povahy, a pod.). 
d e k l a r u j e  
ochotu pořídit změnu územního plánu, která navrátí pozemky jižně od komunikace DSm-N 16 do 
ploch zastavitelných pro plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba „VD-N“, 
 
  
17) Návrh směny pozemků mezi Městem Bakov nad Jizerou a společností "Emerge" 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25.10.2017 usnesením č. Z 83/6-2017 vzalo na vědomí 
informace o návrhu rámcové a směnné smlouvy pozemků parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad 
Jizerou ve vlastnictví města za pozemky parc.č.554/6,554/7,554/8,554/9,554/10 a 1227/6, vše v k.ú. 
Bakov nad Jizerou ve vlastnictví skupiny „Emerge“ a pověřilo starostu města jednáním o podmínkách 
směnné a rámcové smlouvy mezi Městem Bakov nad Jizerou a skupinou Emerge. 
V mezidobí proběhla řada velmi komplikovaných jednání se zástupci skupiny „Emerge“, při kterých 
byly vznášeny očekávání a požadavky města, stejně tak očekávání a možnosti společnosti Emerge. 
Výstupem byl v příloze písemného materiálu uvedený Návrh směnné a realizační smlouvy. Na 
pracovním setkání zastupitelů dne 8.11. zazněla celá řada námitek, dotazů a návrhů. Jedním z návrhů 
byl oslovit znalecký ústav pro vyhotovení znaleckých posudků předmětných pozemků z důvodů 
porovnání cen s již vyhotovenými posudky. Oslovené znalecké ústavy z časových a kapacitních 
důvodů poptávku odmítly. Nicméně se podařilo zajistit vypracování znaleckého posudku pozemku 
v k.ú. Lhota u Dolních Břežan. Tento posudek je právě vyhotovován.  Bylo na zvážení zastupitelstva, 
zda záměr směny realizovat. Přílohou smlouvy o realizaci pozemků by měla být nejen samotná 
směnná smlouva, ale také zástavní smlouva k pozemku p.č. 99 o výměře 12.890 m2, druh pozemku: 
orná půda, k.ú. Lhota u Dolních Břežan, obec Dolní Břežany, zapsaného na LV č. 1635 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ. Návrh zástavní 
smlouvy prozatím z pochopitelných důvodů vyhotoven nebyl. Dalším z návrhů, který zazněl na 
pracovním setkání zastupitelů města, byl prodej pozemku ve vlastnictví města v dražbě. OSMM 
a právník města tento postup nedoporučují, jelikož dle jejich názoru by vyšší ceny bylo dosaženo 
v případě klasického výběrové řízení v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města 
Bakov nad Jizerou. Tento postup by však byl podstatně časově náročnější. 
Starosta přivítal přítomné zástupce skupiny "Emerge" pana Michala Palounka a pana Filipa Takáče 
a zrekapituloval historii záležitosti. Informoval, že po provedení nezávislého posudku ceny pozemků 
v Dolních Břežanech je aktuální cena pozemků pouhých cca 5,6 mil. Kč s tím, že do roku 2030 nelze 
s pozemky nakládat včetně dalších podmínek.  Pan Palounek se vyjádřil, že pro stanovení ceny 
vycházeli ze stávajících cen zastavěných pozemků v této lokalitě. Informaci o skutečné ceně obdrželi 
až bezprostředně před jednáním zastupitelstva. Dále dle informace pana Palounka, pokud na tomto 
jednání nedojde k posunu ve věci, tj. alespoň vyvěšení záměru směny pozemků, nebudou moci 
z časových důvodů dostát svým závazkům a budou nuceni hledat jiné způsoby řešení tak, aby do 
6/2018 byly průmyslové haly přesunuty do nové lokality.  
K věci bylo dále diskutováno. Zásadní otázkou, která byla řešena bylo, zda v dané chvíli a ve světle 
nových informací vyvěsit záměr směny pozemků, a dále jednat o způsobu zajištění avizovaných 
termínů vymístění výroby z města. Hlasováním o návrhu usnesení zastupitelé nerozhodli o vyvěšení 
záměru směny.  
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Zvukový záznam: 2:52 - 3:32 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 9  Proti: 2  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z110/7-2017 
Zastupitelstvo města 
k o n s t a t u j e 
že nebylo přijato platné usnesení.  
 
18) Příloha k OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Tak, jako každý rok i v letošním roce bylo třeba rozhodnout o výši sazby poplatku za svoz 
komunálního odpadu. Na základě § 10b odst. 4 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, se při výpočtu poplatku vychází ze skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů na osobu se 
stanoví přílohou k platné obecně závazné vyhlášce. 
Starosta po krátkém shrnutí věci navrhl nechat poplatek na stávající výši, tj. 500,- Kč/osobu a rok.. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:32 - 3:34 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z111/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
přílohu č. 1/2017 k OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
u k l á d á 
finančnímu odboru informovat občany způsobem v místě obvyklým. 
 
19) Žádosti o koupi pozemků lokalita "Na Výsluní" 
Pan [osobní údaj odstraněn] opakovaně dopisem dne 15.09.2017 a 04.10.2017 žádá o prodej 
nevyužitelných pozemků parc.č.775/144,775/145, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou. Jako důvod uvádí 
především vyřešení majetkových vztahů před zadáním dokumentace k územnímu řízení pro lokalitu 
„Na Výsluní“ tak, aby se zpracovatel DÚR nemusel vypořádávat s neuspořádanými a nedořešenými 
vlastnickými vztahy. 
Současně pan [osobní údaj odstraněn] opakovaně dopisem dne 18.09.2017 a 06.10.2017 žádá ze 
stejného důvodu o prodej nevyužitelných pozemků parc.č.775/146 a 775/147, vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou. 
Výše uvedené pozemky jsou specifikovány v příloze materiálu. Pozemky vznikly rozdělením v době, 
kdy probíhalo rozparcelování území. Pozemek parc.č.775/147 měl být původně určen pro výstavbu 
trafa, a proto i ostatní pozemky původně oddělené z historického majetku PK 808 zůstaly ve 
vlastnictví města. Nebyly součástí dosud provedených změn.  
V souladu s pravidly pro prodej nemovitostí se v obou případech jedná o přímý prodej, kdy zájemce je 

vlastníkem nemovitosti, která je funkčně spjata s prodávaným pozemkem města, za cenu 200 Kč/m2. 
V podstatě jde o dokončení vypořádání vlastnických vztahů z let 2000 až 2001 v této lokalitě, kdy 
původně žádané pozemky měli být určeny pro výstavbu trafa. Podle výše uvedených pravidel 
v případě přímého prodeje rozhoduje rada města o vyvěšení záměru. S ohledem na specifickou 
okolnost v tomto případě tak neučinila a rozhodnutí o všech úkonech postoupila zastupitelstvu města.  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25.10.2017 usnesením č. Z93/6-2017 schválilo vyvěšení 
záměru prodeje pozemků parc.č.775/144,775/145,775/146 a 775/147, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou. 
Záměr vyvěšen dne 08.11.2017, sejmut dne 27.11.2017. Na výše uvedený záměr se přihlásili žadatelé, 
a to pan Štěpánek dopisem dne 10.11.2017 a pan Dlask dopisem dne 13.11.2017, oba souhlasí s kupní 
cenou 200 Kč/m2. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:34 - 3:35 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z112/7-2017 
Zastupitelstvo města  
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s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní  týkající se pozemků parc.č.775/144 a 775/145, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 

mezi Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn] za částku 200 Kč/m2, za podmínek 
stanovených smlouvou 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní týkající se pozemků parc.č.775/146 a 775/147, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 

mezi Městem Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn], za částku 200 Kč/m2, za podmínek 
stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedených kupních smluv. 
 
20) Lokalita "Na Výsluní" nabídka ze dne 24.07.2017 
Pan [osobní údaj odstraněn] je dle mapového podkladu uvedeného v příloze vlastníkem pozemků 
v lokalitě „Na Výsluní“. Město vstoupilo v jednání s vlastníkem pozemků. Pan [osobní údaj 
odstraněn] dopisem dne 24.07.2017 ve věci týkající se vybudování infrastruktury v lokalitě “Na 
Výsluní“ navrhuje níže uvedené varianty: 
1) směna částí pozemků parc.č. 775/231 a 775/233 k.ú. Bakov nad Jizerou potřebných pro vybudování 
komunikace za pozemky města v této lokalitě, o stejné výměře 
2) prodej částí pozemků parc.č. 775/231 a 775/233 k.ú. Bakov nad Jizerou potřebných pro vybudování 
komunikace za pozemky města v této lokalitě, za cenu 600 Kč/m2 
Rada města na svém jednání  dne 13.11.2017 schválila zadání VŘ na zhotovitele dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí na umístění stavby infrastruktury v lokalitě „Na Výsluní“ (DUR).  
Podle vyhotovené studie resp. investičního záměru z roku 2012 jsou nabízené pozemky parc.č.737/231 
a 775/233 dotčeny budoucím záměrem vybudování komunikace v obytné zóně, nicméně s ohledem na 
současný průběh vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby 
infrastruktury v lokalitě „Na Výsluní“ (DUR) není vhodné nakládat s pozemky.  DUR totiž mimo jiné 
určí, které pozemky pana [osobní údaj odstraněn] jsou nezbytné k vybudování infrastruktury. 
Vzhledem k této skutečnosti OSMM v současné době nedoporučil žádnou variantu nabízejícího. Výše 
uvedené bylo předloženo na jednání rady města dne 04.12.2017. Rada města v současné době, do 
vyhotovení DUR na lokalitu Výsluní,  nedoporučila s pozemky nakládat.  
Starosta dle mapového podkladu připomněl historii záležitosti, v dané chvíli je vysoutěžen zhotovitel 
DUR a po schválení výsledku výběrového řízení radou města bude řešena její realizace. PD by měla 
nastínit možnosti, jak bude možné vést sítě a komunikace, proto rada města nedoporučila s pozemky 
zatím nakládat.  K věci se vyjádřil přítomný pan [osobní údaj odstraněn] a informoval o krocích, které 
učinil. Bylo diskutováno zejména o tom, zda město potřebuje pozemky pro realizaci záměru v lokalitě 
Výsluní, zda je možné do PD zahrnout i pozemky ve vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn] a 
o koncepci, která je v dané chvíli aktuální. Dle názoru většiny přítomných zastupitelů se rozhodnutí 
odvíjí od DUR na lokalitu Výsluní, do té doby nelze závazně rozhodnout o odkoupení, či neodkoupení 
pozemků. Přítomný vedoucí stavebního úřadu vysvětlil, proč je nutné vyhotovit DUR na celé území.  
P. Kavan navrhl stáhnout bod z programu jednání. O tomto návrhu bylo po krátké diskuzi hlasováno.  
Zvukový záznam: 3:35 - 3:51 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 1  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z113/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s t a h u j e   z   p r o g r a m u   
nabídku pana [osobní údaj odstraněn] ze dne 24.07.2017 týkající se pozemků parc.č.775/231 
a 775/233, vše  v k.ú. Bakov nad Jizerou. 
 
21) Diskuze občanů 
Přítomní občané nechtěli v této fázi jednání diskutovat.  
 
S ohledem na pokročilou hodinu navrhl starosta v souladu s čl. 12 odst. 3 Jednacího řádu 
zastupitelstva hlasovat o pokračování ve schůzi po 22:00 hodině. 
Hlasování: 13-0-0. 
Následovalo jednání o dalším bodu: 
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22) Prodej pozemků parc.č.91/7 a 91/13, vše v k.ú. Buda 
Zastupitelstvo města na svém jednání 06.09.2017 usnesením č.Z36/3-2017  schválilo vyvěšení záměru 
prodeje pozemků parc.č.91/7 a 91/13, v k.ú. Buda, obálkovou metodou, v souladu s pravidly pro 
prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. Výběrové řízení č.P/3/2017/ zveřejněno 
dne 18.09.2017, sejmuto dne 21.11.2017. Výběrové řízení bylo mimo jiné zveřejněno v Boleslavském 
deníku, v Bakovsku, na úřední desce sousedních obcí a měst na www.bazos.cz .   
Na výběrové řízení se přihlásil pouze jediný zájemce. V souladu s pravidly byla ustanovena hodnotící 
komise, otevření obálek s nabídkami proběhlo dne 22.11.2017 v 11.00 hod. Přílohou tohoto materiálu 
byl protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. OSMM a právník města doporučili 
uzavřít kupní smlouvu s vítězem VŘ. Právní řád ČR již nezná žádná omezení pro nabývání 
nemovitostí cizinci. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:52 - 3:54 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z114/7-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření kupní smlouvy týkající se pozemků parc.č.91/7 a parc.č.91/13, vše v k.ú. Buda, mezi Městem 
Bakov nad Jizerou a [osobní údaj odstraněn], za částku 1.135.000,- Kč, a za podmínek stanovených 
smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 
23) Pozemek parc.č.99/25 k.ú. Malá Bělá 
Rada města na svém jednání dne 27.09.2017 usnesením č.R 336/20-2017 schválila vyvěšení záměru 
pronájmu pozemku parc.č.99/25, o výměře 43 m2 k.ú. Malá Bělá. Pozemek je využíván jako 
předzahrádka u restaurace Klokočka na Malé Bělé. Výpověď z nájmu skončila dne 11.11.2017. Záměr 
pronájmu vyvěšen dne 06.10.2017, sejmut dne 25.10.2017. 
Na výše uvedený záměr se dopisem dne 20.10.2017 přihlásil jediný zájemce společnost Rezidence 
Bakov Klokočka, s.r.o. Zájemce současně navrhl i odkup pozemku. Rada města na svém jednání dne 
30.10.2017 projednala tuto záležitost. Bylo mimo jiné diskutováno o vhodnosti prodat pozemek, 
s ohledem k záměru města na vybudování kanalizace a k záměru Středočeského kraje na opravu 
mostku. Usnesením č. R374/24-2017 rada města schválila uzavření nájemní smlouvy. 
Vzhledem k tomu, že zájemce navrhl i odkoupení pozemku, je nutné, aby i zastupitelstvo města 
přijmulo platné usnesení k části nabídky týkající se koupě. Starosta doplnil, že s ohledem na záměr 
vybudování kanalizace a opravy komunikací bylo doporučeno neakceptovat nabídku.  
Zvukový záznam: 3:54 - 3:55 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z115/7-2017 
Zastupitelstvo města 
n e a k c e p t u j e  
nabídku Rezidence Bakov Klokočka, s.r.o. IČO 06006281, se sídlem Na vinici 2092/34, Strašnice, 
Praha 10, týkající se odkoupení pozemku parc.č.99/25 k.ú. Malá Bělá, 
u k l á d á 
OSMM informovat nabízejícího. 
 
24) Informace o nabízených pozemcích u VČAS k prodeji 
Město Bakov nad Jizerou vlastní pozemky vhodné pro výstavbu rodinných domů, a to v lokalitě za 
restaurací Beseda (bývalý areál MOČRS).  Přístup k těmto pozemků je zajištěn z ulice Žižkova, přes 
pozemek města parc.č.619. Nicméně pozemek parc.č.619, bohužel nesplňuje požadované šířkové 
parametry pro dopravní napojení lokality, tedy alespoň 8 m. 
Nejenom z tohoto důvodu v minulosti město již několikrát vstoupilo v jednání s předchozím 
vlastníkem sousedních pozemků parc. č. 617, 618/1 a 618/2, celkem o výměře 5.749 m2 k.ú. Bakov 
nad Jizerou. Bylo jednáno o společném řešení území v našem městě v lokalitě „U VČAS“ k zástavbě 
rodinnými domy, ovšem bez výsledku. Vzhledem k umístění pozemků město nechalo vyhotovit 
polohopis a výškopis tohoto území, jako podklad pro zpracování řešení lokality.  
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Se současným vlastníkem panem Lhotou, který nabyl pozemky v roce 2006, bylo také jednáno, 
k dohodě nedošlo. Pan Lhota své pozemky parc.č.617,618/1 a 618/2 nyní prodává, pouze jako celek, 
za 3.450.000,-- Kč tj. 600 Kč/m2. Nabídka je v příloze materiálu. 
S ohledem na celkovou situaci této lokality je na zvážení, zda pozemky ve vlastnictví pana Lhoty 
vykoupit. Rada města usnesením č. R395/25-2017 projednala informace týkající se pozemků 
parc.č.617,618/1 a 618/2, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou a uložila předložit věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města. Na jednání bylo mimo jiné diskutováno o aktuálním stavu a kvalitě pozemku, 
historických majetkových vztazích, poloze a případném dalším nakládání s pozemky v případě 
odkoupení.  
Po rekapitulaci starosty přítomný vedoucí stavebního úřadu doplnil detailní informace o vzhledu 
pozemku, stavu, přístupnosti, výškových poměrech atd. Zastupitelé neměli konkrétní návrh.  
Zvukový záznam: 3:55 - 4:00 hod.  
Usnesení č. Z116/7-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace týkající se pozemků parc.č.617,618/1 a 618/2, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou. 
 
25) Informace vedení města 
Starosta v písemné podobě předložil informace o plánovaných termínech jednání zastupitelstva: 
29.1.2018, 26.3. 2018 21.5.2017 a 27.6.2018. Dále informoval o průběhu VZ investiční akce 
Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnic a města Bakov nad Jizerou na realizaci projektu 
Bezpečnostní opatření Chudoplesy. Po uplynutí zákonných lhůt a schválení výsledku VŘ  radou města 
a radou Středočeského kraje bude uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem.  
Usnesení č. Z117/7-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
- termínech jednání zastupitelstva na I. pololetí roku 2018 - 29.1.2018, 26.3. 2018 21.5.2017 
a 27.6.2018 
- průběhu veřejné zakázky na investiční akci Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnic 
a města Bakov nad Jizerou na Bezpečnostní opatření Chudoplesy 
  
26) Diskuze zastupitelů 
Do diskuze zastupitelů nechtěl přispět žádný z přítomných zastupitelů.  
 
  
27) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 22:35 hodin a poděkoval přítomným za účast. Popřál všem příjemné 
prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok.  
 
  
 
 
  
  
 

 
Štěpánka Oliveriusová     Vladimír Šlégl 
ověřovatelka usnesení      ověřovatel usnesení 

 
 

 
 

Radim Šimáně 
starosta města 


