
Bakov nad Jizerou

Jednání zastupitelstva města 26.03.2018                                                                                      předkládá : Radim Šimáně

Informace vedení města
pro jednání zastupitelstva  

dne 26. března 2018 



Bakov nad Jizerou

Jednání zastupitelstva města 26.03.2018                                                                                      předkládá : Radim Šimáně

Výsluní

- 16. března- jednání nad aktuálními výstupy v souvislosti se zpracováním Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) lokality Výsluní se  
zhotovitelem - společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., za účasti zástupců Spolku Výsluní

- 21. března- jednání Rady města na téma DUR Výsluní za účasti Ing. M.Butora, zástupce zhotovitele, společnosti VIS Praha
- 26. března – účast Ing. Butora na jednání Zastupitelstva města a seznámení zastupitelů s návrhem DUR ( samostatný soubor)
- 29. března – naplánováno jednání se zástupci spolku Výsluní na téma financování a forma dalšího postupu ve vazbě na Deklaraci 

zastupitelstva města  
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Zřícenina Zvířetice
- podzim 2017 – instalace záchytného systému

- podzim 2017 – provedeny geofyzikální průzkumy
- leden 2018 – jednání s Ing. Burdou nad dalšími postupy sanace a zajištění 

zříceniny Zvířetice vzhledem k aktuálním zjištěním
- únor 2018 – místní šetření přímo v areálu zříceniny za účasti „dotčených“

subjektů
- březen 2018 – uveřejnění informace o aktuálním stavu Zvířetic, včetně 

příslušných upozornění ve zpravodaji Bakovsko
- březen 2018 – vyhotoven „posudek“ aktuálních statických poruch, vyhodnocení

rizik a technických doporučení ( samostatná příloha)
- 21. března – velká schůzka, jednání na Radnici, na kterou byly přizvání zástupci

všech dotčených subjektů, včetně Ministerstva kultury a
Ministerstva dopravy pro nalezení „nejoptimálnějšího“ postupu
záchrany památky a především zajištění bezpečnosti a ochrany 
osob a majetku
Zmíněny byly možnosti financování, resp. předány kontakty, kde 
je možné o financích jednat a domluveny další bezprostřední 
procesy: 
1. provedení druhého srovnávacího posudku Ing. Fuchsem
2. instalace informačních, upozorňovacích a zákazových cedulek
3. pravidelné měření posunů a deformací stavebních objektů
4. provedení dalších potřebných průzkumů pro stanovení 

navazujících prací a činností k zajištění bezpečnosti pohybu a záchrany objektu
5. jednání vedení města s příslušnými subjekty o možnostech 

spolufinancování  
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Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ
- Dotace z IROP na rekonstrukci a stavební úpravy Základní školy nebyla městu přiznána – potvrzeno v minulém týdnu
- Indicie nepřiznání dotace vzhledem k převisu žádostí byly dříve, proto probíhaly procesy dalšího postupu v době jejich zjištění
- Zasedala Stavební a investiční komise, která se zabývala možnostmi přístavby ZŠ, včetně tělocvičny a zadala prověřit reálnost 

navrhnutých řešení
- Dle prověření je reálnou a přístupnou variantou přístavba učeben nad rekonstruované šatny a přístavba tělocvičny nad školní jídelnu
- Nejprve byla provedena hmotová studie a následně půdorysy vnitřního uspořádání ( viz. samostatná příloha)
- ZŠ provedla analýzu a aktualizaci vývoje demografické křivky 
- Rada města tuto variantu podporuje a předkládá zastupitelstvu města k jeho vyjádření
- Následně bude projednáno Stavební a investiční komisí  
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Sportovní hala
- Priorita byla a je tělocvična pro žáky Základní školy
- V průběhů dílčích jednání byly diskutovány otázky :

„kde by měla hala stát ?“ – když pro žáky tak co nejblíže školy, kvůli dochozí vzdálenosti, bezpečnosti pohybu při přechodu, úspoře času 
a větší pravděpodobnosti získání dotačních prostředků 

„bude hala a tělocvična v jednom – jeden objekt “ ? – kvůli využitelnosti
„ jak by měla být velká plocha ke sportování a čím vším by měla hala disponovat?“ – jednoznačně preferovaná max. plocha, tj. 20x40

- bude-li se realizovat samostatná tělocvična pro ZŠ ( viz. nový záměr), může se sportovní hala řešit „ bez ohledu“ na požadavky a
možnosti ZŠ

- proto možné umístění „mimo“ dosah ZŠ ( viz. samostatná příloha)    
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Personální situace MÚ

Bakov nad Jizerou
Organizační struktura Městského úřadu Bakov nad Jizerou 

(Personální obsazení k 12.3.2018)

Starosta
Šimáně

Tajemník MěÚ
Ing. Podrábský – do 31.3.2018

Bc. Štučková – od 1.5.2018

Sekretariát vedení města

Odbor správy majetku 
města - Horyna

Asistentka vedení města
Bc. Kočišová

Asistentka RM a ZM, 
přest.řízení - Roubíčková  

Správa IT města + PO 
od. 1.2.2018 exter. zajištění

Správa budov a jiných 
zařízení - Reslová 

Správa pozemků 
Šubrtová 

Místostarosta
Grünwald

Odbor stavební a ŽP 
Peroutka

Stavební řízení, dopravní  
značení - Šlechtová

Stavební řízení, podpora st. 
aktivit města - Slezák

Odbor právní a vnitřních 
věcí – Mgr. Paclt

Matrika, evidence 
obyvatel - Zajícová

Podatelna, pohřebnictví     
Bc. Pavlíková

Správa ostatního majetku,  
BOZP a PO – Bc. Heppnerová

Odbor finanční 
Ing. Veselý

Hlavní účetní 
Králová, DiS.

Pokladna, poplatky
Čermáková

Mzdy, personalistika
Ing. Kastnerová 

Účtárna pro příspěvkové 
organizace - Kasalová

Životní prostředí 
Hýzler, DiS. do 31.3.2018

Ing.Najmanová od 7.3.2018

Správní oddělení
Bulířová
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Personální situace MÚ
- od 12.3.2018 nastoupila na novou pozici  propagační a obchodní referent Volnočasového areálu paní Daniela Pěničková

- k 30.4.2018 došlo k dohodě na ukončení pracovního poměru Mgr. Paclta – vedoucího odboru právního a vnitřních věcí – bude vypsáno  
výběrové řízení

- k dnešnímu dni není obsazeno jedno místo strážníka Městské policie

Prodej pozemku č. 356/4 v k.ú. Bakov n.J.
- Kupní smlouva týkající se pozemku parc.č.356/4 k.ú. Bakov nad Jizerou byla uzavřena mezi Městem Bakov nad Jizerou a ŽIVO, spol. 

s r.o. dne 13.02.2018, vklad proveden v katastru nemovitostí dne 13.03.2018, a to s právními účinky ke dni 14.02.2018.
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Dobývací prostor
Jak jsme již informovali na jednání zastupitelstva města dne 6.9.2017 byla dne 19.6.2017 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 – a 
následně město Bakov nad Jizerou odeslalo prostřednictvím svého právního zástupce v této záležitosti Mgr. Motla a ve spolupráci s JUDr. 
Flegelem své vyjádření, ve kterém jsme navrhli, aby bylo odvolání žadatele zamítnuto a napadené prvoinstanční rozhodnutí potvrzeno. 
K dnešnímu dni nemáme k dispozici žádné další rozhodnutí.

Nicméně na základě smlouvy o dílo mezi městem Bakov nad Jizerou a RNDr. Richardem Višňákem Ph.D. ze dne 22.6.2017 probíhá nyní 
biologické hodnocení dotčené lokality s termínem odevzdání závěrečné zprávy 30.6.2018. 

Koncem listopadu 2017 jsme obdrželi průběžnou zprávu o biologickém hodnocení.
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Dotace
Dotační výzvy a tituly se průběžné monitorují a hledají se vhodné výzvy pro spolufinancování investičních záměrů města Bakov nad
Jizerou. 
Jsou monitorovány jak evropské zdroje, tak národní zdroje, včetně ministerstev, kraje, nadací a ostatních.
Všechny žádosti o dotace jsou průběžně evidovány a zaznamenáván jejich aktuální stav od žádosti po realizaci.
Výčet dotací za poslední období viz. samostatná příloha.

Strategický plán rozvoje města
V rámci již avizovaného zpracování Strategického plánu města Bakov nad Jizerou 
na období 2018-2028 proběhly v souvislosti s vyhotovením analytické části řízené rozhovory mezi zpracovateli plánu společností Mepco
a občany, kteří projevili zájem a souhlasili podílet se na jeho tvorbě. 3. dubna se sejde pracovní skupina z řad dalších zájemců, včetně 
zástupců vedení města a Zastupitelstva města a bude připraven podklad pro 1. veřejné projednání, které je naplánováno na 16. dubna 
od 17:00 hod. v jednacím sále Radnice. 

Náměstí 
Aktivity spojené s tvorbou Strategického plánu, zejména řízené rozhovory, setkání pracovní skupiny a veřejné projednání zároveň 
využijeme pro přípravu zadání pro architektonickou soutěž pro revitalizaci náměstí, kde 1. veřejné setkání nad tímto tématem je 
plánováno na 25. dubna od 18:00 hod. v divadelním sále Radnice.
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Projekt marketingové identity města Bakov n.J.
Město Bakov nad Jizerou vypsalo počátkem února tohoto roku výběrové řízení na Projekt marketingové identity města, jehož cílem je 
získat propagační strategii, moderní logo, jednotnou grafickou identitu i multijazyčný informační portál pro zviditelnění našeho regionu 
v rámci ČR i zahraničí.
Termín otevírání obálek středa 28.3.2018 ve 13:00 a termín hodnocení nabídek tentýž den v 17:30 hod. 

Krajský audit
Ve dnech 19. – 20.3. proběhl na městě krajský audit s výsledkem „Bez zjištění a závad“  - děkuji všem zaměstnancům za součinnost a za 
dosažený výsledek, zejména pak Ing. Veselému a paní Králové z Finančního odboru.

Kontrola poskytovatele dotace – vegetační úpravy 

parku U Stadionu
Proběhlá kontrola poskytovatele dotace na Vegetační úpravy parku U Stadionu neshledala žádná porušení či nedostatky.
Poděkování patří OSŽP, zejména pak Ing. Hýzlerovi
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Greenway Jizera
Jednání ohledně cyklostezky Greenway Jizera postoupila do fáze Žádosti o převzetí investorství na Středočeský kraj od obcí na trase 
projednávaného úseku, tj. Bakov n.J., Ptýrov, Klášter Hradiště n.J., Mnichovo Hradiště, Jivina, Mohelnice n.J., Chocnějovice, Loukovec a 
Loukov. ( viz. samostatná příloha)
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Krásné Velikonoce


