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Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

 

Zápis 
 1. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

29.01.2018 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 16 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Ing. Petr Podrábský, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, Lubomír Peroutka, Jitka 
Šubrtová, Václav Janda, Mgr. Petr Paclt, Tomáš Horyna 
Hosté:  Mgr. Nela Hrušková, Mgr. Adéla Bohuslavová – k bodu č. 5 
 Jiří Pelant – k bodu č. 11 
Omluvení: Ing. Jan Babák, Mgr. Štefan Klíma, Dagmar Vlastová, Ing. Bc. Petra Kremlová 
Ověřovatelé: Mgr. Věra Stránská, MUDr. Iva Turková 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018-2028 
6) Informace o provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2017 
7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních (2018) 
8) Rozpočtové opatření č. 3 na izolaci vlhkého zdiva na osadním výboru Zvířetice 
9) Rozpočtové opatření č. 4 na dofinancování akce dopravního řešení 
10) Mimořádné odměny členům zastupitelstva města. 
11) Žádost o prominutí smluvní pokuty 
12) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu. 
13) Odměňování členů osadních výborů 
14) Žádost o prodej části pozemku parc.č.99/8 k.ú. Malá Bělá 
15) Žádost o prodej pozemku parc.č.99/13 a části p.p.č.99/8, vše v k.ú. Malá Bělá  
16) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou 
17) Pozemky parc.č.47/3 a 47/5 k.ú. Bakov nad Jizerou 
18) Pozemek parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
19) Informace vedení města 
20) Diskuze zastupitelů 
21) Diskuze občanů 
22) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 16 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna 
nadpoloviční většina. Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jeho 
jednání vyhlášeno způsobem v místě obvyklým.  
Dále starosta přivítal hosty - Mgr. Nelu Hruškovou a Mgr. Adélu Bohuslavovou ze společnosti 
MEPCO s.r.o., které byly přizvány v souvislosti s bodem č. 5 - Strategický plán rozvoje města.  
 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byly navrženy MUDr. Iva Turková a Mgr. Věra Stránská. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z118/1-2018 
Zastupitelstvo města  
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s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení MUDr. Ivu Turkovou a Mgr. Věru Stránskou. 
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemným podklady k jednání. Dodatečně bylo 
navrženo na program zařadit bod Rozpočtové opatření č. 4 na dofinancování akce dopravního řešení  
Bakova nad Jizerou. Ing. Činka navrhl zařadit na program jednání bod týkající se pozemků naproti 
VČAS, neboť v současné době jsou pozemky nabídnuty k prodeji. Vzhledem  k regulativům v novém  
ÚP a vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky s přímým přístupem z dálnice, navrhuje se zamyslet 
nad opatřeními, která by zamezila koupi pozemků spekulanty a vybudování velkých průmyslových 
provozů. Zastupitelé se dohodli, že tento bod bude projednán v rámci informací.   
Dále bylo diskutováno zmíněných o regulativech stanovených pro tuto oblast a možnostech případné 
výstavby v lokalitě. 
P. Rajtr navrhl zařadit na program jednání bod týkající se projednání odměn členů osadních výborů. 
Zvukový záznam: 0:04 - 0:10 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z119/1-2018 
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. 4 na 
dofinancování akce dopravního řešení  Bakova nad Jizerou a Odměny členů osadních výborů  
 
4) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn], která rozdala zastupitelům písemnou informaci 
s žádostí, aby pozemky města v lokalitě na Výsluní, sousedící jejími pozemky zůstaly zelenou plochou 
a žádostí o povolení přebudování své vodovodní a kanalizační přípojky. Dále se paní [osobní údaj 
odstraněn] vyjádřila údajnému k záměru umístění podzemních kontejnerů s kterým nesouhlasí. Dále se 
paní [osobní údaj odstraněn] vyjádřila k záměru řešení vsakování dešťové vody, dle jejího názoru se 
jedná o zbytečnou investici. 
Starosta odpověděl, že proběhla koordinační schůzka se zhotovitelem  DUR v lokalitě Výsluní a 
zástupci spolku „Výsluní“, dle jeho názoru je předčasné dělat závěry v této fázi tvorby DUR, vše bude 
řešeno až po vyhotovení její konečné podoby.  
Dále na jednání vystoupil pan Záleský za spolek Výsluní a vyjádřil se k požadavkům paní Vinšové. 
Informoval o činnosti spolku Výsluní a vyzval město, aby se prostřednictvím svého zástupce stalo 
členem spolku, vyjádřil se k přípojkám na hranici pozemků v rámci připravované DUR a požádal 
o projednání mechanizmu financování v rámci vlastní realizace sítí. Starosta informoval o postupu 
tvorby DUR a dalších plánovaných schůzkách. Co se týká akčního plánu - dle jeho názoru jde 
o důležitý dokument, nicméně pro jeho stanovení je potřeba mít nejdříve výstupy z DUR.  Dále bylo 
diskutováno o dalších krocích v přípravě realizace.  
Paní Odvárková se vyjádřila k tématu přípravy dopravního značení v Bakově nad Jizerou, konkrétně 
v lokalitě u Komenských sadů. Dle jejího názoru by okamžitým a účinným řešením bylo povolení 
podélného stání vozidel na chodníku. K tomu se vyjádřil starosta, že zpracování dopravního řešení se 
týká celého města a místních částí, je zpracován pasport dopravního značení a dopravní expert by měl 
dopravu ve městě uchopit komplexně a navrhnout opatření a způsob zavedení do praxe. Řešení 
navrhované občankou je sice okamžitým řešením, ale pouze lokálním. Dále se k dotazu vyjádřil 
místostarosta, v případě, že občanka bude chtít více informací o řešení lokality kolem Komenského 
sadů, je možné se na MěÚ informovat. V diskuzi vystoupil pan Štěpánek za spolek Výsluní a požádal 
zařadit na příští jednání zastupitelstva bod týkající se Deklarace Výsluní, protože dle jeho názoru je 
nutné ji aktualizovat. Starosta přislíbil se věci věnovat, bude připravena na některé z příštích jednání 
zastupitelstva.  
Zvukový záznam: 0:10 - 0:40 hod.  
 
5) Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018-2028 
Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018-2028 zpracovává společnost 
MEPCO s.r.o.  na základě výběrového řízení č. M/031/2017. Její zástupci Mgr. Nela Hrušková a Mgr. 
Adéla Bohuslavová byly  přítomny zasedání Zastupitelstva města a by předaly informace o procesu 
tvorby nového Strategického plánu.  
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Starosta přivítal hosty a po krátkém úvodu jim předal slovo. Mgr. Hrušková představila společnost 
a popsala podstatu tvorby SPRM a její klíčové cíle. Dále podle promítnuté prezentace popsala záměr 
postupu  a hlavní etapy jeho tvorby. V rámci prezentace vyzvala společně se starostou zastupitele, 
kteří by se chtěli na tvorbě SPRM podílet v rámci pracovní skupiny, aby se do pátku 2.2.2018 
přihlásili.  
Dále byla vedena diskuze o představách týkajících se pracovní skupiny, o velikosti, případně počtu 
pracovních skupin podle témat, jejich složení,  intenzitě jednání, vnitřního strukturování skupiny, 
časovém horizontu přípravy SPRM atd. Zastupitelé zdůraznili, že je důležité, aby se do tvorby SPRM 
zapojili nejen zastupitelé, ale i občané tak, aby skupina zrcadlila strukturu obyvatelstva města.  
Mgr. Štěpánová vyjádřila jménem MAS Boleslavsko zájem se účastnit tvorby SPRM v rámci pracovní 
skupiny.  
Zvukový záznam: 0:10 - 0:40 hod.  
Usnesení č. Z120/1-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou na období 
2018 - 2028 společností MEPCO, s.r.o. IČ: 27143643, se sídlem Spálená 108/51, 110 00, Praha 1 
  
6) Informace o provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2017 
Usnesením zastupitelstva města č. Z106/7-2017 ze dne 11.12.2017 bylo schválené předběžné 
rozpočtové opatření č. 29 - závěrečné rozpočtové opatření roku 2017. Toto rozpočtové opatření bylo 
provedeno ke dni 31.12.2017 a jeho znění je přílohou tohoto materiálu. Rozpočtovým opatřením byly 
pro účely výkaznictví provedeny tyto změny: 

- narovnány veškerých rozpočtovaných příjmů na 100% skutečnosti 
- vyúčtovány volby do poslanecké sněmovny (zažádáno o doplatek 4,5 tis. Kč) 
- přijaty pojistné plnění (topení MŠ), dotace (JSDH, zalesnění) a dary (na oslavu 520 let) 
- vyrovnáno překročení provozní ch výdajů způsobených vyúčtováním energií (vyrovnáno 

přeplatky energií v jiných kapitolách) 
- pro účely výkaznictví upraveny položky uvnitř paragrafů tak, aby čerpání položek nepřesáhlo 

100% skutečnosti, 
-    upraveny konsolidační položky 

Na běžných bankovních účtech zůstala k 31.12.2017 částka 21.895 tis. Kč (z této částky tvoří cca 7,5 
mil. Kč  příjmy nad rámec rozpočtu, zbytek je dán úsporou ve výdajích a převodem akcí do roku 
2018), tato částka (po odečtení DPH 4Q 2017) bude po schválení závěrečného účtu převedena do 
FRR. Stav FRR by tak měl v půlce roku činit cca 64 mil. Kč. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:07 - 1:08 hod.  
Usnesení č. Z121/1-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2017. 
 
7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních (2018) 
Od začátku roku 2018 byla radou města schválena následující rozpočtové opatření: 
Rozpočtové opatření č. 1 (jednání rady dne 24.1.2018) 
- navýšení souhrnného dotačního vztahu o částku Kč 121.700,- 
        - 231.31 4112 +121,7tis. Kč 

Rozpočtové opatření č. 2 (jednání rady dne 24.1.2018) 
- přijetí finančních prostředků na uspořádání voleb prezidenta ČR 

 - 231.31 UZ 98008 4111  +191,92tis. Kč 
 - 231.30 UZ 98008 6118 5169 +191,92tis. Kč 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:08 - 1:09 hod.  
Usnesení č. Z122/1-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 1 a 2. 
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8) Rozpočtové opatření č. 3 na izolaci vlhkého zdiva na osadním výboru Zvířetice 
V rozpočtu města na tento rok je počítáno s částkou 100.000,-Kč na údržbu budovy OV Zvířetice. 
Jedním z potřebných záměrů byla oprava podlah v tomto objektu, nicméně při odkrytí některých částí 
podlahy byla zjištěna vysoká vlhkost a tudíž potřeba "podříznutí" budovy pro odstranění vlhkosti.  
Předpokládané náklady na tyto práce jsou na základě předběžné poptávky vyčísleny do 200.000,-Kč 
vč. DPH. Vzhledem k uvedenému žádá OSMM zastupitelstvo o rozpočtové opatření č.3 ve výší 200 
000,-Kč. 
Starosta krátce zrekapituloval věc. Na dotaz Mgr. Štěpánové, zda je připravena celková koncepce 
objektu odpověděl, že záměrem je, aby budova byla k dispozici osadnímu výboru, pro volby a další 
využití, může zde vzniknout prostor pro komerční využití. 
P. Šlégl: jaký je stav budovy, je vypracován finanční harmonogram investic do objektu 
v dlouhodobějším horizontu? Pokud ne, bylo by dobré jej vypracovat a podle něj postupovat. 
Starosta: budova byla zakonzervovaná, volební místnost byla přesunuta do prostor Famoz clubu, 
budova byla nyní vyklizena, uklizena, v nejhorším stavu jsou podlahy. Pokud by bylo provedeno 
"podříznutí, odizolování a nové podlahy, budova může opět sloužit svému účelu.  
Další diskuze se týkala využívání a oprav budovy, možností komerčního využití. 
Mgr. Štěpánová: byl proveden nějaký průzkum zájmu o pronájem, nebo komerční využití třeba i části 
budovy? 
Starosta: historicky byl vyvěšen záměr pronájmu celé budovy, na který se nikdo nepřihlásil. Starosta 
nyní eviduje až dvě poptávky na využití části budovy.  
Mgr. Štěpánová: pokud je poptávka,  je otázkou, zda do budovy neinvestovat větší částku a využívat 
budovu komerčně.  
Dále bylo diskutováno o investicích do budovy. 
Zvukový záznam: 1:09 - 1:21 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z123/1-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 3 na vyčlenění částky Kč 200.000,- z FRR na sanaci mokrého zdiva 
231.30 3613 5171  +200tis. Kč 
231.30 6330 4133  +200tis. Kč 
236.21 6330 5345  +200tis. Kč 
u k l á d á 
OSMM předložit zastupitelstvu možnosti dalšího využití budovy Osadního výboru ve Zvířeticích. 
  
9) Rozpočtové opatření č. 4 na dofinancování akce dopravního řešení 
Hodnotící komise na zhotovitele návrhu dopravního řešení v rámci území Bakova nad Jizerou 
provedla hodnocení třech nabídek. Nejlevnější nabídku předložila akciová společnost ELTODO, a.s., 
IČ 45274517 Novodvorská 1010/14 Praha 4 (438 141,- Kč včetně DPH ).  Před uzavřením smlouvy 
bylo ověřeno finanční krytí.  V rozpočtu na rok 2018 byla vyčleněna částka v rozpočtu 100 tis. Kč na 
základě nabídky z minulého roku, firmy PASPROREA. Firma nabídla realizovat dílo za částku cca 50 
tis. Kč.   Na základě výsledku výběrového řízení rada města schválila uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Bakov nad Jizerou a společností ELTODO, a.s., IČ 45274517 Novodvorská 1010/14 Praha 4, 
za předpokladu schválení rozpočtového opatření na dofinancování akce. Na doplnění prostředků 
(dofinancování) je potřeba převést z FRR 350 000,- Kč. 
Mgr. Ing. Beran ohlásil možný střet zájmu.  
Po rekapitulaci starosty bez připomínek.  
Zvukový záznam: 1:21 - 1:23 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z124/1-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 4 na vyčlenění částky Kč 350 000,- z FRR na dofinancování úhrady zhotovitele 
dopravního řešení Bakova nad Jizerou 
231.30 2216 5166  + 350 tis. Kč 
231.30 6330 4133  + 350 tis. Kč 
236.21 6330 5345  + 350 tis. Kč 
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10) Mimořádné odměny členům zastupitelstva města. 
Na minulém jednání zastupitelstva města byl vznesen požadavek na předložení návrhu cílových 
odměn neuvolněného místostarosty. 
Od 1.1.2018 zákon č. 128/2000., Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, již 
problematiku mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva obce upravuje 
v § 76. Aktuální znění zákona tedy umožňuje poskytnutí mimořádné odměny jak neuvolněnému, tak 
uvolněnému zastupiteli obce při splnění těchto podmínek: 

- nesmí být překročena maximální částka odměny v kalendářním roce, 
- návrh na odměnu musí být uveden v programu připravovaného jednání jako samostatný bod 

(nelze zařadit jako dodatečný bod jednání), 
- odměna každému zastupiteli musí být uvedena v samostatném usnesení a to včetně 

zdůvodnění. 
Možnosti řešení: 
1. Zastupitelé města (zastupitel) sami určí a zdůvodní výši odměny.  
2. Pro členy zastupitelstva města vytvořit určitý princip, klíč, podle kterého bude mimořádná odměna 
udělena. V rámci tohoto řešení je potřeba vytvořit směrnici, „Zásady pro poskytování mimořádných 
odměn členům zastupitelstva města Bakov nad Jizerou“. 
Princip odměňování podle těchto zásad by fungoval tak, že zastupitelé města by práci starosty, 
místostarosty a ostatních členů zastupitelstva města ohodnotily podle předem stanovených kritérií 
příslušným počtem bodů a  samotná odměna by byla spočítána jako procentuální vyjádření maximální 
možné odměny: (maximální možná odměna) x  dosažený počet bodů/maximální možný počet bodů. 
Tento výpočet platí pouze v případě, že odměna bude poskytována pouze jedenkrát ročně. V případě 
poskytování odměny více než jednou za rok je potřeba vzorec upravit. 
Tabulka s bodovým ohodnocením a s výší odměny by se poté stala přílohou usnesení, čímž by byla 
vyřešena zákonná podmínka zdůvodnění. 
Starosta předal sovo tajemníkovi, který vysvětlil princip odměňování neuvolněných zastupitelů platný 
od 1.1.2018. 
P. Čermáková: doplnila tajemníka, že výše odměny, kterou lze v průběhu roku přiznat, je maximálně 
dvojnásobek měsíční odměny zastupitele. 
P. Šlégl: domnívá se, že na základě jeho návrhu z minulého jednání by na tomto jednání měl být 
předložen konkrétní návrh na vyplacení odměny místostarostovi, což se nestalo.  Navrhl, aby 
místostarosta dostal mimořádnou odměnu za každý rok uplynulého volebního období zpětně konkrétní 
částku s platností od 1.1.2018. 
Dále bylo diskutováno o platné legislativě, možnostech odměňování, procesu schvalování 
mimořádných odměn, o objemu práce místostarosty pro město, o výši mimořádné odměny, která může 
být přiznána.   
P. Kavan: požádal právníka města o zpracování analýzy možnosti přiznání mimořádné odměny 
neuvolněnému zastupiteli zpětně - zda lze, nebo ne, případně jakou formou.  
Starosta navrhl připravit návrh pravidel pro odměňování neuvolněných zastupitelů.  
Zvukový záznam: 1:23 1:49 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z125/1-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o možnostech stanovení mimořádných odměn členům zastupitelstva města. 
u k l á d á 
tajemníkovi města ve spolupráci s finančním odborem na příští zasedání zastupitelstva města připravit 
"Zásady pro poskytování mimořádných odměn členům Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou", 
u k l á d á 
právníkovi města vypracovat analýzu možnosti přiznání odměny  neuvolněných zastupitelů za 
předchozí období, tj. zpětně.  
 
11) Žádost o prominutí smluvní pokuty 
Společnost ACP AuComp CZ, s.r.o., zhotovitel díla „Opravy veřejného osvětlení v ul. Pražská 
v Bakově nad Jizerou“ podle zadání VŘ M/016/2017, požádala o prominutí smluvní pokuty ve výši 
140.818,08 Kč bez DPH, na kterou městu vznikl nárok kvůli prodlení sjednaného termínu řádného 
a bezvadného ukončení díla.  Jako kompenzaci nabízí slevu ve výši 50 000,- Kč. 
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Zhotovitel argumentuje zpožděním dodávek sloupů dodavatelem způsobené několikanásobným 
nárůstem realizací VO v ČR. Naším telefonickým dotazem přímo u výrobce bylo zjištěno, že tomu tak 
zcela není.  
Podle ustanovení § 85 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o vzdání se 
práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč. 
Rada města s odpuštěním pokuty nesouhlasí. Zhotovitel na sdělení města o jeho stanovisku nijak 
nereaguje. 
Starosta vysvětlil podstatu věci, přítomný projektant a TDI stavby p. Pelant vysvětlil technické 
podrobnosti akce a zápočet více a méněprací.    
Zvukový záznam: 1:49  - 1:53 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z126/1-2018 
Zastupitelstvo města  
n e s o u h l a s í 
s odpuštěním smluvní pokuty dle čl. 6 smlouvy o dílo č.j. sekr/863/2017 uzavřené mezi městem Bakov 
nad Jizerou a společností ACP AuComp CZ. s.r.o. se sídlem: Argentinská 286/38 Praha 7, 170 00, 
IČ:04309634. 
u k l á d á 
OPVV informovat žadatele. 
  
12) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu. 
Nově se od 1.1.2018 vyžaduje v souladu s § 84 odst.2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů souhlas zastupitelstva obce se vznikem 
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. 
Proto je předložen Zastupitelstvu města návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního 
vztahu mezi p. [osobní údaj odstraněn] a městem Bakov nad Jizerou. Jedná se o uzavření Dohody 
o provedení práce mezi Městem Bakov nad Jizerou a panem [osobní údaj odstraněn] na zajištění 
informovanosti občanů v obci Zvířetice, péči o budovu osadního výboru a jeho okolí v roce 2018.  
Starosta ohlásil možný střet zájmu a zdržel se hlasování.  
Tajemník vysvětlil podstatu věci. Zastupitelé diskutovali o konkrétní  náplni práce předsedy osadního 
výboru, tajemník zdůraznil, že na každé obci je osoba, která vykonává tyto činnosti a má na tuto 
činnost uzavřenou dohodu. Vzhledem k tomu, že ve Zvířeticích se tato záležitost týká starosty, proto je 
nutné ve vztahu k nové legislativě uzavřít výše uvedenou dohodu. Zákon situaci, kdy je starosta 
zároveň předsedou OV nezakazuje.  
P. Rajtr: jak jsou odměňováni členové OV, kteří nejsou předsedy a vykonávají např. knihovníka, úklid 
v budově, vyvěšování dokumentů ve vývěskách a podobně. Tito členové nejsou nijak odměňováni. 
Proto navrhl doplnění programu o odměňování členů OV.  
Mgr. Šulc: starosta tuto funkci vykonával před svým zvolením, navrhl se detailně zabýval 
odměňováním členů OV. K tomuto bude potřeba zpracovat vnitřní předpis a předložit jej ke schválení 
zastupitelstvu.  
Zvukový záznam: 1:53 - 2:03 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 4 
Usnesení č. Z127/1-2018 
Zastupitelstvo města 
s o u h l a s í 
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi městem Bakov nad Jizerou a p. [osobní údaj odstraněn] na 
zajištění informovanosti občanů v obci Zvířetice, péči o budovu osadního výboru a jeho okolí v roce 
2018. 
 
13) Odměňování členů osadních výborů 
Na začátku  jednání navrhl pan Rajtr doplnit program jednání o projednání tohoto bodu. Doplnil, že 
činnosti spadající do kompetence OV vykonávají všichni členové OV, nicméně odměnu dostává pouze 
předseda. Domnívá se, že by měli dostávat odměnu za činnost i ostatní členové OV. Tajemník doplnil 
informace, že rada města v minulosti stanovila pravidla pro odměňování členů OV, přičemž odměna 
se netýkala členů zastupitelstva. Systém odměňování může být upraven, od nového roku nemá 
k tomuto kompetenci rada, ale musí je schválit zastupitelstvo. Zastupitelé se po diskuzi dohodli, že na 
příštím jednání zastupitelstva budou předložena pravidla pro odměňování členů OV, která platila 
dosud a současně bude prodiskutován model odměňování platný od letošního roku.  
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Zvukový záznam: 2:03 - 2:11 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z128/1-2018 
Zastupitelstvo města  
p r o j e d n a l a 
odměňování členů osadních výborů, 
u k l á d á 
tajemníkovi města s dostatečným předstihem rozeslat zastupitelstvu města stávající pravidla 
odměňování členů osadních výborů a předložit věc zastupitelstvu města na příštím jednání 
zastupitelstva. 
 
14) Žádost o prodej části pozemku parc.č.99/8 k.ú. Malá Bělá 
Paní [osobní údaj odstraněn] emailem dne 09.10.2017 žádá o koupi části pozemku parc.č.99/8, 
o výměře cca 85 m2 k.ú. Malá Bělá, za účelem parkování rodinného vozidla. Manželé [osobní údaj 
odstraněn], bytem Praha-Karlín, koupili sousední nemovitost, rodinný dům čp.12, v říjnu 2017. 
U rodinného domu není místo k parkování.  Žadatelé navrhují odkoupení pozemku, následně 
provedení terénních úprav pro parkování, v případě potřeby také přesazení dopravního zrcadla 
umístěného v blízkosti křižovatky na stožár VO. Žadatelé možnost pronájmu pozemku neakceptují.  
Pozemek parc.č.99/8, ost.plocha, ost. komunikace, je celkem o výměře 3.432 m2.  Na předmětné části 
pozemku se nachází studna, která je v majetku města, dále vodovodní přípojky, které jsou ve 
vlastnictví majitelů připojených nemovitostí čp. 41 a 46.  Pozemek je tedy zatížen ochranným pásmem 
vodovodu a studny. Věcná břemena vodovodních přípojek nejsou zapsána v katastru nemovitostí. Dle 
vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. se území nachází v ochranném pásmu vodního 
zdroje Klokočka, to znamená, že např. provádět terénní úpravy lze jen se souhlasem správce sítě. 
Přesunutí dopravního zrcadla vyžaduje soulad s příslušnými předpisy. Výše uvedené bezprostředně 
souvisí s navazující křižovatkou. Křižovatka, včetně mostku směrem na Novou Ves, je v řešení 
Středočeského kraje.  
Podle pravidel pro prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou se jedná o přímý prodej, 
rozloha pozemku činí do 250 m2 a zájemce je vlastníkem nemovitosti, která je funkčně spjata 
s prodávaným pozemkem města.  
Rada města výše uvedené dne 18.12.2017 projednala a usnesením č. R449/2-2017  neschválila 
vyvěšení záměru prodeje. Bylo diskutováno, že zejména s ohledem na připravovaný projekt 
Kanalizace Malá Bělá není vhodné v současné době žádosti vyhovět. Současně se radní shodli, že 
rovněž není žádoucí zbavit se vodního zdroje v majetku města. 
Manželé [osobní údaj odstraněn] emailem dne 15.01.2018 reagují na zamítavé stanovisko rady města. 
Paní Šubrtová doplnila, že se jedná o lokalitu naproti restauraci Klokočka a shrnula podstatné 
skutečnosti týkající se této záležitosti. Starosta doplnil, že rada města projednala a s přihlédnutím 
k podané žádosti na vybudování kanalizace na Malé Bělé bude dále postupováno.  
Přítomná paní [osobní údaj odstraněn] doplnila, že na věc nijak nespěchají, jejich záměrem je příslib 
zastupitelstva, že do budoucna bude souhlasit s prodejem pozemku.  
P. Rajtr: vzhledem k přesahu domu žadatelky na pozemek města by mělo zastupitelstvo rozhodnout 
alespoň o odprodeji této části pozemku.  
Žadatelé dle mapového podkladu ukázali, jaká část jejich domu zasahuje na pozemek města. 
V rámci diskuze  se zastupitelé se žadateli dohodli, že žádost prozatím nebude schválena s tím, že 
žadatelé podají novou žádost, a to v tuto chvíli o odprodej části pozemku, která se nachází pod domem 
žadatelů.  
Zvukový záznam: 2:11 - 2:21 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 1  Zdrželo se: 1  
Usnesení č. Z129/1-2018 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e 
žádost ze dne 09.10.2017 týkající se koupě části pozemku parc.č.99/8, o výměře cca 85 m2 k.ú. Malá 
Bělá  
u k l á d á 
OSMM informovat žadatelé. 
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15) Žádost o prodej pozemku parc.č.99/13 a části p.p.č.99/8, vše v k.ú. Malá Bělá  
Pan [osobní údaj odstraněn], žádá dopisem dne 08.11.2017 o koupi pozemku parc.č.99/33 a částí 
pozemku parc.č.99/8,  výměře cca 100 m2 (svah) a cca 35 m2 (zaplocená zahrada),  vše v k.ú. Malá 
Bělá, a to za účelem narovnání majetkových vztahů. Pozemek parc.č.99/33, ost.plocha, o výměře 23 
m2 je součástí plochy kolem nemovitosti čp.41 (dvůr). Tento pozemek zůstal nedopatřením ve 
vlastnictví města při majetkoprávním vypořádání v  této lokalitě v letech 2001 - 2002.  
Část pozemku parc.č.99/8, ost. plocha, o výměře cca 35 m2 je zaplocená a slouží jako zahrada. Na 
předmětné části pozemku se nachází  vodovodní přípojky, které jsou ve vlastnictví majitelů 
připojených nemovitostí čp.41 (pana [osobní údaj odstraněn]) a čp. 46 (pana Peroutky). Věcná 
břemena vodovodních přípojek nejsou zapsána v katastru nemovitostí. 
Poslední část pozemku parc.č.99/8, kterou uvádí žadatel ve svém dopise, je o výměře cca 100 m2  ,  
jedná se o strmý svah  mezi rodinným domem čp.41 a přilehlou komunikací. Vzhledem k poloze 
pozemku a značné terénní nerovnosti je údržba pozemku velmi náročná, defacto předmětný svah drží 
stavbu rodinného domu. Je zcela přirozené, aby si majitel svah udržoval.  
Podle pravidel pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou se jedná o přímý prodej, 
kdy jde o prodej pozemků v rámci pozemkového vyrovnání, rozloha pozemku činí do 250 m2 
a zájemce je vlastníkem nemovitosti, která je funkčně spjata s prodávaným pozemkem města. OSMM 
nejdříve doporučuje nejdříve zajistit věcná břemena vodovodních přípojek, respektive zápis věcných 
břemen do katastru nemovitostí a následně požadované pozemky prodat. Rada města výše uvedené 
dne 18.12.2017 projednala a usnesením č. R 448/28-2017 schválila vyvěšení záměru prodeje pozemku 
parc.č.99/33 a částí pozemků parc.č.99/8, o výměře cca 135 m2, vše v k.ú. Malá Bělá, a to především 
s ohledem na tu skutečnost, že žadatel pozemky fakticky využívá. 
Záměr prodeje byl vyvěšen dne 02.01.2018, sejmut dne 20.01.2018. Na výše uvedený záměr reagoval: 
a) pan [osobní údaj odstraněn], který emailem dne 08.01.2018 souhlasí s koupí pozemků v souladu 
s Pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. Podle přílohy č.1 je cena při 
pozemkovém vyrovnání pro k.ú. Malá Bělá 120,- Kč/m2  (zaplocená zahrada, zaplocený dvůr) 
a snížená cena 60 Kč/m2 (svah) 
b) spoluvlastníci pozemku parc.č.st.27 kú Malá Bělá, čp.46, emailem dne 15.01.2018 požadují 
v případě prodeje pozemku parc.č.99/8 zřízení věcného břemene vodovodní přípojky pro svou 
nemovitost a věcného břemene přístupu pro provádění údržby a oprav budovy - stodoly na st.27. 
Pro zápis věcných břemen, respektive jejich zaměření v terénu, je nutné dopředu vědět, zda Město 
požadované pozemky prodá. V geometrickém plánu na zaměření věcného břemene by bylo současně 
znázorněno i dělení pozemku, který je předmětem žádosti. Z tohoto důvodu je v této fázi žádost 
předložena zastupitelům. Schválení věcných břemene je v souladu se zákonem o obcích v kompetenci 
rady města. Po vyhotovení příslušného plánu bude radním předloženo ke schválení věcné břemeno na 
vodovodní přípojky a přístupu k st.27 . Po jejich zápisu do katastru nemovitostí již nic nebrání 
provedení kupní smlouvy s panem [osobní údaj odstraněn].    
OSMM doporučuje nejdříve zajistit výše uvedená věcná břemena, a to k tíži vlastníků čp.41 a čp.46. 
Následně bude kupní smlouva předložena ke schválení zastupitelstvu města. 
Paní Šubrtová spolu s panem Peroutkou podle mapového podkladu vysvětlila situaci, nastinili vedení  
přípojek. Pokud dojde k odkoupení pozemku - svahu, dojde k zarovnání hranice pozemku.  
P. Rajtr: navrhl počkat na řešení vlastnických vztahů až po vybudování kanalizace, poté by mohly být 
řešeny všechny záležitosti podle aktuální situace.  
Dále bylo diskutováno o možných řešeních žádosti, paní Šubrtová odpovídala na dotazy zastupitelů 
ohledně vztahů, možností řešení, podmínek dle polohy pozemků a potřeby řešení vlastnických vztahů, 
potřeby zřízení věcných břemen.  
V diskuzi bylo navrženo odhlasovat zřízení věcných břemen na vodovodní přípojky a přístupu údržby 
nemovitosti ve prospěch vlastníků přípojek a nemovitostí v dané lokalitě v potřebném rozsahu 
s příslibem uzavření kupní smlouvy. V tom případě by se jednalo o odkup pozemku o rozloze pouze 
35 m2.  
Starosta navrhl hlasovat o původním návrhu usnesení: 10-3-2. 
Zvukový záznam: 2:21 - 2: 44 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 10  Proti: 3  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z130/1-2018 
Zastupitelstvo města 
k o n s t a t u j e  
že nebylo přijato platné usnesení.  
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16) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 06.09.2017 vzalo na vědomí předložené informace týkající 
se převodu pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou a usnesením č. Z74/5-2017 souhlasí 
s podáním nabídky do výběrového řízení týkající se převodu pozemku do vlastnictví Města Bakov nad 
Jizerou za předpokladu, že minimální vyhlášená kupní cena nepřesáhne výši ceny obvyklé, tj. 74.460,-
 Kč. Na části pozemku totiž stojí stavba čp. 4, která je ve vlastnictví Města. 
Výběrové řízení s aukcí, v pořadí již třetí, bylo vyhlášeno  dne 21.12.2017, otevírání nabídek se 
uskuteční dne 23.01.2018, vyhlášená minimální kupní cena zůstává stejná ve výši 83.730,-- Kč. 
Doporučuje se znovu na výběrové řízení nereagovat, město má totiž předkupní právo a nelze 
předpokládat, že by se na výběrové řízení přihlásil někdo jiný. Což potvrzuje tu skutečnost, že se na 
první a druhé výběrové řízení nikdo nepřihlásil. Pokud by se tak přece jen stalo, do 30 dnů od podpisu 
kupní smlouvy s jiným zájemcem, bude nemovitost nabídnuta nejdříve městu.  Nemůže tedy dojít 
k tomu, že by město propáslo možnost k odkoupení pozemku. 
Rada města na svém jednání dne 10.01.2018 usnesením č. R 462/1-2018 vzala předložené informace 
na vědomí. Pokud by totiž rada města souhlasila s podáním nabídky na výběrové řízení v tomto 
případě, nebude výše uvedené v souladu s usnesením zastupitelstva města.   
Aktuální informace byly předloženy zastupitelům na jednání, neboť výsledek vyhlášeného výběrového 
řízení ÚZSVM byl k dispozici až po distribuci písemných podkladů k jednání.  
Paní Šubrtová doplnila, že otevírání obálek bylo 23.1.2018, nikdo se nepřihlásil. Pravděpodobně bude 
vyhlášeno nové výběrové řízení, pokud se nikdo nepřihlásí, bude vyhlášeno opakovaně. Předpokládá 
se, že po několikátém VŘ stát svoje stanovisko k ceně pozemku přehodnotí a sníží cenu. Jiný zájemce 
nemůže pozemek koupit dříve než město, protože má předkupní právo na koupi pozemku.  
Zvukový záznam: 2:44 - 2: 49 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z131/1-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace týkající se pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou.  
 
17) Pozemky parc.č.47/3 a 47/5 k. ú. Bakov nad Jizerou 
Rada města na svém jednání dne 27.09.2017 usnesením  č.R339/20-2017 vzala na vědomí vypsání 
výběrového řízení ÚZSVM na prodej pozemků parc.č.47/3 a 47/5 k.ú. Bakov nad Jizerou. Město tyto 
pozemky spravuje, jsou součástí parku u DPS, a jednalo s ÚZSVM o bezúplatném převodu, nicméně 
dle sdělení ÚZSVM není bezúplatný převod možný.  
Výběrové řízení s aukcí bylo vyhlášeno dne 18.12.2017, otevírání nabídek se uskutečnilo  dne 
18.01.2018, vyhlášená minimální kupní cena byla 195.750,-- Kč, kauce  ve výši 19.575,--Kč. 
Oba pozemky jsou druh pozemku zeleň, celkem o výměře 658 m2.  S ohledem na nadmíru interesantní 
polohu pozemků bylo na zvážení, zda se na výběrové řízení nepřihlásit, a to i s tím nebezpečím, že 
uvedená kauce ve výši 10ti % je propadná. Rada města dne 10.01.2018 usnesením č. R463/1-2018 
souhlasila s podáním nabídky do výběrového řízení ÚZSVM na koupi pozemků. 
Město Bakov nad Jizerou podalo výše uvedenou nabídku dne 16.01.2018. Otevírání obálek se 
uskutečnilo dne 18.01.2018. Na VŘ se přihlásilo pouze Město Bakov nad Jizerou, které splnilo 
všechny podmínky. 
Nyní je zastupitelům předložena ke schválení kupní smlouva. Návrh smlouvy byl součástí VŘ. 
Právník města neměl ke kupní smlouvě připomínky. 
Na koupi pozemků není potřeba provést rozpočtové opatření - v rozpočtu města je na tyto výdaje 
finanční krytí. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 2:49 - 2:50 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z132/1-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření kupní smlouvy týkající se pozemků parc.č.47/3 a 47/5, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou mezi 
Městem Bakov nad Jizerou a ČR - ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, 
Praha2, IČO 69797111, za částku 195.750,-- Kč a za podmínek stanovených smlouvou. 
u k l á d á 
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OSMM zajistit výše uvedené. 
 
18) Pozemek parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11.12.2017 nepřijalo platné usnesení ve věci týkající 
navrhované směny 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“. 
S ohledem na shora uvedené bylo dáno radě města dne 10.01.2018 na zvážení, zda pronajmout  část 
pozemku parc.č. 240/4, o výměře cca 8100 m2, která není v současné době zasmluvněna. Jedná se 
o zpevněnou plochu.  
Rada města usnesením č. R 464/1-2018 neschválila vyvěšení záměru pronájmu a doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout o vyvěšení záměru prodeje celého pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka 
u Bakova nad Jizerou. 
Podle pravidel pro prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou čl. 4 se záměr prodat 
nemovitost oznamuje současně s podmínkami výběrového řízení vyvěšením na úřední desce města 
a zveřejněním na internetových stránkách města po dobu min. 30 kalendářních dnů, záměr bude 
zveřejněn rovněž ve zpravodaji Bakovsko, v Boleslavském deníku, popř. i jiným způsobem. 
Podle vyhotoveného znaleckého posudku č.8514/119 ze dne 8.10.2017 je obvyklá cena 800 Kč/m2. 
Pozemek parc.č.240/4, trvalý travní porost je celkem o výměře 61561 m2, což při výše uvedené 
obvyklé ceně Kč/m2 je celkem 49.248.800 Kč za pozemek, výše jistiny činí 5%.  
OSMM doporučil zveřejnění min. 60 dní. 
Po rekapitulaci starosty:  
Mgr. Šulc: pokud nebude město spokojeno s výší nabídky, musí prodat? 
P. Horyna: nemusí, konečné slovo má zastupitelstvo města.  
Zvukový záznam: 2:50 - 2: 55 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z133/1-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou, obálkovou metodou, 
v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou  
u k l á d á 
OSMM provést výběrové řízení  
 
 
19) Informace vedení města 
Ing. Činka otevřel otázku pozemků u Volnočasového areálu, které jsou momentálně na prodej. Dle 
názoru Ing. Činky by město mělo tyto pozemky odkoupit. Dále probíhala diskuze o poloze pozemků, 
jejich velikosti a na téma jejich případného dalšího využití.  
Samotné informace vedení města byly zastupitelům předloženy v písemné podobě. Současně budou 
vyvěšeny na webu města.  
Zvukový záznam: 2:55 - 3:08 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z134/1-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o:  
- termínu X. plesu města Bakov nad Jizerou 23. března 2018  
- termínech řádných jednání zastupitelstva města 26.3., 21.5., 27.6.2018  
- podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“ prostřednictvím 
společnosti VaK Mladá Boleslav a.s.,  jehož součástí je vybudování kanalizace na Malé Bělé  
- úspěšné žádosti o dotaci na pořízení 500 ks kompostérů  
- koordinační schůzce v souvislosti s vyhotovením Strategického plánu a rozvoje města Bakov nad 
Jizerou na období  2018 - 2028 s jeho zhotovitelem 
- koordinační schůzce v souvislosti se zpracováním Dokumentace pro územní rozhodnutí lokality 
Výsluní se zhotovitelem - společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., za účasti zástupce 
Spolku Výsluní 
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- koordinační schůzce v souvislosti s realizací záměru „II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní 
opatření“  
- vyhlášených výběrových řízeních na pracovní pozice specialisty IT, referenta Odboru stavebního 
a ŽP, manažera Volnočasového areálu, strážníka MěP a vedoucího úřadu 
u k l á d á 
OSMM připravit k projednání zastupitelstva města odkoupení pozemků parc. č. 554/6, 554/7, 554/8, 
554/9, 554/10 a 1227/6 k.ú. Bakov nad Jizerou.  
  
20) Diskuze zastupitelů 
Byla vedena diskuze na téma strážníka městské policie.  
Mgr. Stránská: jak pokračují práce na Zvířeticích? 
Starosta: jsou instalovány záchytné sítě, proveden geofyzikální průzkum a připravuje se žádost 
o dotaci na sanaci klenby z MK ČR a Středočeského kraje.  
Ing. Dvořák: návrh na podání žádosti o dotaci na smuteční kapli v kostele sv. Barbory - je ve velmi 
špatném stavu. 
Starosta: kaple se řeší, jde o kulturní památku, takže je nutné věc řešit ve spolupráci s projektantem, 
památkáři a dalšími institucemi. Podat žádost o dotaci lze pouze na jeden projekt z jednoho zdroje.  
Ing. Dvořák: je šance v tomto volebním období alespoň rozběhnout stavbu sportovní haly a 
u městského hřbitova upravit přístupovou cestu? 
Místostarosta: u hřbitova bude upravena cesta jemným kamínkem, aby se zamezilo tvorbě bláta, 
zároveň bude upraveno parkoviště žulovým povrchem. V budoucnu bude okolí hřbitova dále řešeno.  
Starosta: pracovní skupina ke sportovní hale bude svolána v nejbližší době.  
P. Oliveriusová: u hřbitova je nutné neprodleně řešit prohlubeň u vstupních vrat, tvoří se tam kaluž. 
Místostarosta: město upraví. 
P. Šlegl: došlo k nabytí plné moci územního plánu? Dotazuje se v souvislosti se změnou ÚP týkající se 
pana Andrýse. 
P. Peroutka: ano, ÚP nabyl právní moc 29.12.2017, s panem Andrýsem je v kontaktu. 
Zvukový záznam: 3:08 - 3:18 hod.  
 
21) Diskuze občanů 
Paní [osobní údaj odstraněn] se dotázala na záležitost týkající se jejich pozemků na Výsluní. Starosta 
odpověděl, že ve věci nedošlo k žádnému zásadnímu posunu, je potřeba počkat na vyhotovení DUR.   
Ing. Činka otevřel diskuzi k prodeji části pozemku parc.č.356/1. Paní Šubrtová vysvětlila podstatné 
skutečnosti související s jejím prodejem, starosta informoval o stanovisku rady města, která zasedala 
24.1.2018. Přítomný [osobní údaj odstraněn] popsal postup při jednání ohledně koupě a uzavření 
kupní smlouvy. Dle jeho vyjádření měl zájem o uzavření kupní smlouvy, která dosud nebyla uzavřena, 
přestože kupující dopisem ze dne 27.7.2017  vyjádřil zájem ji uzavřít. Dále probíhala diskuze na téma 
postupu a učiněných krocích. Vzhledem k tomu, že na jednání nebyly k dispozici všechny relevantní 
informace, bude věc předložena k projednání radě města na svém dalším zasedání s veškerými 
informacemi. Následně bude zastupitelstvo informováno.   
Zvukový záznam: 3:18 – 3:32 hod.  
 
22) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 21:25 hodin a poděkoval přítomným za účast. Zvukový záznam celého 
jednání  je k dispozici na webových stránkách města.  
 
 

 
Mgr. V ěra Stránská      MUDr. Iva Turková 
ověřovatelka zápisu      ověřovatelka usnesení 

 
 
 
 
 

Radim Šimáně 
starosta města 


