
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU  
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 

Zápis 
 2. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

26.03.2018 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 15 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Ing. Petr Podrábský, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, 
Lubomír Peroutka, Jitka Šubrtová, Ing. Jana Najmanová, Václav Janda, Aleš Konývka, Mgr. Petr 
Paclt, Tomáš Horyna, Ing. Bc. Petra Kremlová, Mgr. Vojtěch Dvořák 
Hosté:  Ing. Martin Butor – k bodu č. 5 
 Ing. Arch. Radek Boček – k bodu č. 8 
 Tomáš Záleský – k bodu č. 5 
Omluvení: Jan Kavan, Mgr. Štefan Klíma, Mgr. Petr Šulc, Dagmar Vlastová, Mgr. Věra Stránská 
Ověřovatelé: Ing. Jan Babák, Mgr. Michaela Vrabcová  
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
 
Schválený program: 
1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) DUR Lokalita Výsluní + žádost o směnu částí pozemků p.č.775/15 a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou  
6) Aktuální stav zříceniny Zvířetice 
7) Přístavba základní školy  
8)  Ukončení procesu pořízení územní studie Z 4.9 Buda a souhlas s pořízením územní studie ÚS8 – 
Buda ve stejné lokalitě                                
9) Zpráva o činnosti Městské policie Bakov nad Jizerou za rok 2017 
10) Přehled o činnosti Městské knihovny a muzea Bakovska 
11) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
12) Rozpočtové opatření č.7 na_VŘ M/012/2018 „Oprava kamenné zdi před domem č.p. 16 v místní 
části Zvířetice Bakov nad Jizerou“  
13) Rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím pro rok 2018 
14) Peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy ZM.  
15) Zásady pro poskytování mimořádných odměn členům ZM 
16) Majetkoprávní vypořádání týkající se p.p.č.st.105/2 k.ú. Bakov nad Jizerou 
17) Diskuze občanů 
18) Informace vedení města 
19) Diskuze zastupitelů 
20) Závěr 
 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 15 
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.  
Přivítal hosty - Ing. Martina Butora ze společnosti VIS a.s., která zpracovává pro město DUR na 
lokalitu Výsluní. Informoval přítomné, že na jednání se také dostaví Ing. arch. Radek Boček k tématu 
územní studie na Budách. 
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2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení navrhl starosta Mgr. Michaelu Vrabcovou a Ing. Jana Babáka. 
Zastupitelé souhlasili.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z135/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení Mgr. Michaelu Vrabcovou a Ing. Jana Babáka 
  
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Dodatečně byl 
rozeslán bod DUR Lokalita Výsluní + žádost o směnu částí pozemků p.č.775/15 a 775/92, vše v k.ú. 
Bakov nad Jizerou a doplňující podklady k bodu č. 13 - Ukončení procesu pořízení územní studie 
Z 4.9 Buda a souhlas s pořízením územní studie ÚS8 - Buda ve stejné lokalitě. Doplňující materiál 
navrhl starosta zařadit na začátek jednání. Dále navrhl upravit program tak, že informace vedení města 
budou zařazeny na začátek jednání, bod týkající se územní studie bude projednán jakmile se Ing. arch. 
Boček dostaví na jednání.  Ing. Babák navrhl s ohledem na pravděpodobnost potřeby přijetí usnesení 
rozšířit program jednání o samostatné body Přístavba základní školy a Aktuální stav zříceniny 
Zvířetice. Po diskuzi starosta navrhl odsouhlasit program jednání s rozšířením navržených bodů 
jednání.  
Zvukový záznam: 0:03 -  0:11 hod.                          
 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 1  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z136/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce rozšířený o body DUR Lokalita Výsluní + žádost 
o směnu částí pozemků p.č.775/15 a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, Přístavba základní školy 
a Aktuální stav zříceniny Zvířetice. 
 
4) Diskuze občanů 
V diskuzi občanů vystoupila paní [osobní údaj odstraněn], která žádala projednat souhlas města 
s provedením vodovodních a kanalizačních přípojek na své pozemky. Starosta odpověděl, že v rámci 
bodu Výsluní bude projednána i tato otázka. Paní [osobní údaj odstraněn] před jednáním rozdala 
zastupitelům žádost týkající se tohoto tématu. 
Dále v diskuzi vystoupila [osobní údaj odstraněn], která poukázala na pochybení města při zveřejnění 
osobních údajů na webu města v důvodové zprávě týkající se záležitosti územní studie na Budách. 
Dále se domnívá, že v této důvodové zprávě byly uvedeny nepravdivé údaje. Dle jejího názoru tyto 
skutečnosti jsou způsobilé je poškodit. Žádá omluvu za uvedení nepravdivých údajů ve stejném 
rozsahu, v jakém byly zveřejněny. Dále poukázala na nepravdivý údaj týkající se výroční zprávy 
o počtu podaných žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a počtu podaných 
stížností. Má k dispozici důkaz, že nejméně jedna stížnost podaná byla a požádala o vyjádření.  
Pan Peroutka uvedl, že za obsah důvodové zprávy je odpovědný Ing. arch. Boček, který se k němu 
vyjádří, jakmile se dostaví na jednání.  
Ing. Babák: na základě informací uvedených v důvodových zprávách se zastupitelé rozhodují. Žádá 
o kontrolu důvodových zpráv a nastavení mechanizmu kontroly. Co se týká ochrany osobních údajů, 
upozornil na novou směrnici EU o ochraně OU (GDPR) a požádal o informaci jakým způsobem je 
město připraveno.  
Tajemník: ve výroční zprávě je počet žádostí uvedený správně, vycházeno bylo z podkladů, které měl 
k dispozici, žádnou stížnost nezaznamenal. Co se týká GDPR, eviduje pět nabídek, s implementací 
nařízení od května letošního roku není problém. Pověřenec pro ochranu OU je součástí nabídek. 
Školení všech úředníků MěÚ k GDPR se uskuteční v polovině května. Starosta doplnil, že záležitostí 
se zabývá i škola a školka, v nejbližší době bude uzavřena smlouva a stanoven pověřenec. Skutečnosti 
tvrzené [osobní údaj odstraněn] je nutné prověřit a o výsledku bude zastupitelstvo informováno.  
[osobní údaj odstraněn] požádala o stanovisko ke zveřejnění  jejich osobních údajů do důvodové 
zprávy na webu města. Mgr. Paclt se vyjádřil, že dle jeho názoru se jedná o pochybení MěÚ a měl by 
se za chybu omluvit a na místě se omluvil. 
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[osobní údaj odstraněn] trvala na omluvě pana Peroutky, který se za uvedení osobních údajů omluvil. 
Co se týká údajných nepravdivých údajů, k těmto skutečnostem by se měl vyjádřit Ing. arch. Boček.  
[osobní údaj odstraněn] požaduje v případě, že se prokážou nepravdivé údaje zveřejněné na webu 
města, omluvu v takovém rozsahu, v jakém byly tyto údaje zveřejněny. 
Ing. Babák navrhl usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.   
Zvukový záznam: 0:11 -  0:33 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z137/2-2018 
Zastupitelstvo města 
u k l á d á 
tajemníkovi města prověřovat přesnost předkládaných důvodových zpráv pro jednání zastupitelstva, 
prověřit přesnost výročních zpráv, informovat zastupitelstvo o způsobu řešení konkrétního případu 
týkajícího se údajného zveřejnění nepřesných informací pro jednání zastupitelstva, informovat 
zastupitelstvo města o přípravě města na GDPR.  V případě zjištění pochybení v konkrétním případě 
zveřejnit omluvu v místech, kde byly uvedeny chybné informace. O řešení všech uložených úkolů 
podat zprávu na příštím jednání zastupitelstva města. 
  
5) DUR Lokalita Výsluní + žádost o směnu částí pozemků p.č.775/15 a 775/92, vše v k.ú. Bakov 
nad Jizerou  
Paní [osobní údaj odstraněn] žádá dopisem dne 05.02.2018 o směnu části svého pozemku p.č.775/15, 
o výměře cca 196 m2, za část pozemku města p.č.775/92, o výměře cca 173 m2, vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou. Ve své velmi obsáhlé žádosti nabízí směnu bezplatně, náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu ponese v plné výši. 
OSMM projednalo výše uvedené s OSŽP, společně nedoporučují vyhovět žádosti o směnu. Pokud by 
město na směnu podle návrhu přistoupilo, vznikly by městu dvě nesouvislé slepé ulice, přerušené 
novým pozemkem paní [osobní údaj odstraněn], zatímco za nynějšího stavu je zachován alespoň pěší 
přístup v šíři 2m a délce asi 34 m kolem části poz. parc. č. 775/86 a 775/90. Pozemek 775/15 je 
v současné době oplocen pouze po hranici s pozemkem 775/14 a 775/21. Územním plánem v místě 
směny je plánovaná komunikace, která se na žádost paní [osobní údaj odstraněn] při přípravě DUR 
neprojektuje. Do budoucna v místě směny bude podle územního plánu potřeba se měla postavit tato 
komunikace, ale pokud dojde ke směně nebude pozemek pod komunikací ve vlastnictví města. 
Rada města výše uvedené projednala dne 14.03.2018. S ohledem na současný průběh vyhotovení 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby infrastruktury v lokalitě „Na 
Výsluní“ totiž není vhodné nakládat s pozemky.  DUR totiž mimo jiné určí, které pozemky jsou 
nezbytné k vybudování infrastruktury. Usnesením č. R570/6-2018 uložila rada města předložit věc na 
následující jednání rady města dne 21.03.2018 a přizvat zhotovitele DUR Výsluní, společnost VIS 
Praha, Ing. Butora k prezentaci a projednání aktuálních výstupů ze zparcování DUR Výsluní. 
Paní [osobní údaj odstraněn] současně žádá o udělení souhlasu na výstavbu vodovodních 
a kanalizačních přípojek ke svým pozemkům, jedná se o přípojky ke dvěma RD.  Podle 
aktualizovaného dopisu ze dne 21.03.2018 není již požadovaná směna prioritní.  
Rada města dne 21.03.2018 projednala aktuální výstup ze zhotovení DUR lokality Výsluní 
představený zhotovitelem dokumentace, společností VIS Praha zastoupené Ing. Butorem, včetně 
dotazů, návrhů a připomínek a výše uvedenou aktualizovanou žádost žadatelky ze dne 21.03.2018 
a shodla se na závěru, že pokud by se mělo vyhovět žádosti pro připojení 2 přípojek porušuje se tím 
zásada systémového provedení připojení jednotlivých stavebních parcel, neboť podle situačního 
výkresu by neměly probíhat paralelní přípojky, ale měl by zde být zbudovaný hlavní řad. Z návrhu 
DUR pro lokalitu Výsluní je zřejmé, že pro pozemky parc.č.775/74 a 775/75  bude připojení pro jednu 
kanalizační a vodovodní přípojku a nenaruší tím systémové připojení sítí v lokalitě Výsluní. Z tohoto 
vyplývá, že paní [osobní údaj odstraněn] připojením svého jednoho pozemku tj. jednou kanalizační 
a vodovodní přípojkou též neporuší žádný systém ani předpisy pro připojení infrastruktury. Na základě 
výše uvedených skutečností rada města nemá námitek k připojení pozemku paní [osobní údaj 
odstraněn] jednou vodovodní a kanalizační přípojkou pro jeden rodinný dům, za podmínky plné 
úhrady projekčních prací a realizace přípojky žadatelkou. 
Starosta přivítal na jednání zástupce společnosti VIS a.s. Ing. Martina Butora. Ten podle promítnutého 
návrhu „DUR“ popsal navržené řešení lokality Výsluní. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl návrh 
projednán se všemi dotčenými orgány, zdůraznil Ing. Butor, že se nejedná o finální podobu 
dokumentace, na základě připomínek dotčených orgánů bude pravděpodobně ještě upravována. Dále 
Ing. Butor odpovídal na dotazy přítomných zastupitelů týkajících se vedení sítí, trafostanic, projednání 
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návrhu dokumentace s dotčenými orgány, žádosti o územní řízení, napojení vlastníků, kteří v tuto 
chvíli nemají zájem se napojit a budou se chtít napojit do budoucna. 
Paní Čermáková: mají zástupci spolku Výsluní  připomínky? 
P. Záleský: vzhledem ke spolupráci s městem a zhotovitelem je návrh projednán, připomínky nemají.  
Dále Ing. Butor na žádost zastupitelů vysvětlil dle situace, kteří vlastníci dali souhlas s připojením 
a nastínil možnost výstavby na ucelených částech. Pan Záleský informoval o započatých diskuzích 
s vedením města na téma financování výstavby, záměrem je na příštím řádném, případně pracovním  
jednání zastupitelstva otevřít diskuzi na toto téma.  
Starosta doplnil, že na podatelnu bylo podáno čtyřicet předběžných souhlasů vlastníků pozemků 
s financováním výstavby Výsluní. Zástupci spolku Výsluní očekávají na příštím jednání zastupitelstva, 
že bude diskutován model spolupráci, celkové náklady na výstavbu, jaký bude podíl jednotlivých 
vlastníků, případně jiná varianta spolupráce.  
Starosta se domnívá, že k tomuto tématu bude potřeba svolat pracovní jednání zastupitelů, neboť se 
jedná o mnoho aspektů, které bude nutné prodiskutovat.  
Ohledně žádosti paní [osobní údaj odstraněn] starosta vysvětlil podle mapy podstatu jejího požadavku 
týkajícího se směny a připojení vodovodních a kanalizačních přípojek a informoval přítomné 
o stanovisku rady města. Paní [osobní údaj odstraněn] dále vysvětlila svůj záměr a požadavky. Dále 
probíhala diskuze mezi zastupiteli a paní [osobní údaj odstraněn] o požadavku a záměru paní [osobní 
údaj odstraněn]. Vzhledem k nepřehlednosti věci a s přihlédnutím k dopisu, který paní [osobní údaj 
odstraněn] předala zastupitelům před jednáním, tudíž neměli možnost se s ním patřičně seznámit, 
navrhla Mgr. Štěpánová věc připravit a projednat na příštím jednání.  
P.  Peroutka: stavební úřad bude postupovat v souladu s legislativou, záleží na postoji města. 
Starosta: paní [osobní údaj odstraněn] řeší samostatně bez ohledu na připravovanou DUR své napojení 
na kanalizaci a vodu z ulice Na Výsluní, žádá souhlas města.  
Dále probíhala diskuze mezi paní [osobní údaj odstraněn] a zastupiteli bez konkrétního závěru. 
Starosta navrhl v dané chvíli vzít na vědomí informace o postupu v lokalitě Výsluní a bod týkající se 
žádosti paní [osobní údaj odstraněn] projednat na příštím jednání. Místostarosta žádá vyjádření 
společnosti VaK Mladá Boleslav, zda souhlasí s  vybudováním dvou vodoměrů na jednu přípojku. 
Ohledně žádosti o směnu se zastupitelé dohodli, že aktuálně směnu pozemků neschvalují. 
Zvukový záznam: 0:33 – 1:16 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z138/2-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a  v ě d o m í  
aktuální informace týkající se vyhotovení DUR pro lokalitu Výsluní, 
n e s c h v a l u j e 
žádost ze dne 05.02.2018, týkající se směny části pozemku p.č.775/15, o výměře cca 196 m2, ve 
vlastnictví paní [osobní údaj odstraněn], za část pozemku města p.č.775/92, o výměře cca 173 m2, vše 
v k.ú. Bakov nad Jizerou, ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. 
u k l á d á 
OSŽP předložit na příští jednání zastupitelstva informace k možnosti napojení vodovodní a 
kanalizační přípojky žadatelky.  
 
6) Aktuální stav zříceniny Zvířetice 
Na žádost Ing. Babáka byla zařazena na program jednání jako samostatný bod záležitost týkající se 
zříceniny Zvířetice. 
Starosta v úvodu shrnul podstatné informace, jak byly uvedeny v písemných informacích 
předložených na jednání. Doplnil, že areál není v dobré kondici, spouštěčem aktivit bylo vypadnutí 
kamenů z jihozápadní části paláce na podzim loňského roku na vlakovou trať. 
Ing. Babák: vyřešila opatření, která byla provedena problém a vlaky zde můžou jezdit normální 
rychlostí? 
Místostarosta: sítě, které byly instalovány vyřešily problém se spadem kamenů. Vzhledem k tomu, že 
se v průběhu zimy projevily další defekty, které s tímto nesouvisí, byla svolána schůzka, na které byly 
všechny dotčené subjekty informovány. SŽDC bude nadále jezdit po trati sníženou rychlostí a město 
podnikne patřičné kroky k eliminaci rizika. 
Ing. Babák: na jednání stavební komise v letošním roce údajně dráhy neměly informaci o instalaci 
záchytných sítí.  
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Místostarosta spolu se starostou: zástupce drah, který se účastnil stavební komise tuto informaci 
neměl, nicméně starosta telefonicky informoval zástupce drah o aktuálních provedených krocích. 
Zřejmě došlo k nedostatečnému přenosu informací v rámci SŽDC, město je průběžně se SŽDC v 
kontaktu a informace na SŽDC předává. 
Na žádost Mgr. Štěpánové byl statický posudek promítnut. 
P. Horyna doplnil, že zřejmě vlivem zimy dochází k rozestupům ve zdech, nicméně bez dalšího 
měření nelze přesně určit, co je jejich příčinou. Bez dalšího posudku, který buď potvrdí stávající 
posudek, nebo ho vyvrátí, nelze činit další opatření. Tento týden proběhne další místní šetření.  
Místostarosta: srovnávací posudek by měl provést odborník a statik, podle výsledku budou dále 
provedena opatření. 
Ing. Babák: jakým způsobem se k problému staví ostatní subjekty? Budou na posudcích a případných 
zabezpečeních participovat, přijaly nějaké závazné stanovisko? Místostarosta: památkáři na schůzce 
nebyli, s nimi se uskuteční schůzka tento týden., Dráhy se k participaci na nákladech na záchytný 
systém nestaví vstřícně, Lesy ČR nemají problém s využitím jejich pozemku pro případnou stavbu 
záchytného systému, MKČR nastínilo na schůzce možnosti získání finanční podpory. 
Paní Čermáková: jsou v rozpočtu finanční prostředky na vyhotovení posudků, případně projektu? 
Ing. Veselý: v rozpočtu prozatím na projektové dokumentace jsou dostatečné finanční prostředky, v 
případě, že bude potřeba, požádá FO o rozpočtové opatření.  
Mgr. Štěpánová: žádá o stav čerpání položky na projektové dokumentace. Dále se dotázala, zda v 
místech, kde jsou instalovány záchytné sítě dále padají kameny. 
Mgr. Dvořák: větší kameny zatím nepadají, v sítích jsou pouze menší kameny.  
Mgr. Štěpánová: proč se bude zadávat srovnávací posudek? Bude stejné zadání pro Ing. Fuchse?  
Mr. Dvořák: protože Ing. Burda ani Mgr, Zbíral nejsou odborníci na historické stavby. 
Starosta: zástupci NPÚ nesdílejí stanovisko Ing. Burdy a Mgr. Zbírala, z toho důvodu bude zadán 
srovnávací posudek.  
Starosta: v dané chvíli není nutné schvalovat rozpočtové opatření, na příštím jednání budou 
předloženy aktuální informace s tím souvisejících.  
Zvukový záznam: 1:16 – 1:44 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z139/2-2018 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o   
aktuální stav  zříceniny Zvířetice, 
u k l á d á 
na příští jednání zastupitelstva předložit aktuální informace týkající se finančních prostředků 
vynaložených na operativní a dlouhodobé zajištění zříceniny Zvířetice. 
  
7) Přístavba základní školy  
Starosta informoval, že město v minulém týdnu obdrželo informaci o nepřiznání dotace na přístavbu a 
rekonstrukci základní školy. Z těchto důvodů vedení město proaktivně přistoupilo k řešení priorit 
týkajících se ZŠ. Možnosti přístavby byly projednány stavební komisí, která doporučila nejvhodnější 
řešení, které počítá s šatnami, novými učebnami a tělocvičnou. Návrh byl zpracován do studie, která 
byla zastupitelům zaslána před jednáním.  
Ing. Babák: kdy nastává kritická situace a zda  budou nové prostory využité i v budoucnu, zda je čas 
požádat o dotaci znovu, neboť  vznikla aktivita ve spolupráci s Škoda Auto a.s. vlády a města Mladá 
Boleslav v jejímž rámci budou finančně podporovány projekty pro zlepšení bydlení, jako jsou  školy, 
školky, sportovní hřiště, zeleň atd., Dle jeho názoru je vhodné se do tohoto procesu zapojit. 
Dále byla vedena diskuze na téma možnosti získání dotačních finančních prostředků.  
Ing. Kremlová: neuspokojivá situace ve škole už nastala, od loňského roku jsou dvě třídy ve „vile“, 
kde nemůžou být dlouhodobě a nové třídy jsou akutně potřeba.  
Místostarosta: záležitost byla řešena i na stavební komisi ve vztahu k demografické křivce a plánované 
výstavbě ve městě, prioritně jsou nutné řešit šatny a prostory nad šatnami, do budoucna bude potřeba 
řešit kmenové třídy. Na ostatní záležitosti je možné řešit dotační prostředky v budoucnu. 
Pokračovala diskuze zastupitelů, která neměla konkrétní výstup. Místostarosta na připravené 
vizualizaci podrobně popsal a vysvětlil záměr a postup výstavby šaten  a dalších prostor a přístavby 
školy. V rámci diskuze byly řešeny časové možnosti realizace – vyhotovení PD a následné výstavby 
včetně řešení v případě, že se nestihne vše dokončit o letních prázdninách, technické a dispoziční 
aspekty akce. 
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Ing. Kremlová: vysvětlila aktuální kapacitní stav školy a výhled do příštího školního roku, v případě, 
že by se šatny nestihly v době letních prázdnin dokončit, domnívá se, že situaci lze operativně vyřešit. 
Ing. Babák: požádal na příští jednání předložit harmonogram. 
Starosta: požádal o souhlas zastupitelů s pokračováním v realizaci předloženého záměru. 
Ing. Babák: navrhl znění  usnesení. 
Zvukový záznam: 1:44 -  2:26 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z140/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s o u h l a s í  
s návrhem situačního řešení přístavby základní školy, 
s o u h l a s í  
s pokračováním zpracování navržené studie rekonstrukce a stavební úpravy základní školy, tj. 
zapracování požadavků ZŠ, předložení Komisi stavební a investiční a následně zastupitelstvu města. 
  
8)  Ukončení procesu pořízení územní studie Z 4.9 Buda a souhlas s pořízením územní studie 
ÚS8 – Buda ve stejné lokalitě                                
Dne 5. 10. 2016 obdržel Městský úřad Bakov nad Jizerou žádost manželů [osobní údaj odstraněn] 
o pořízení územní studie na severovýchodním okraji sídla Buda.  Pořizovatel připravil materiál pro 
zastupitele, zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou souhlasilo se žádostí za podmínky, že žadatelem 
vybraného projektanta uhradí žadatel a Městský úřad Bakov nad Jizerou zajistí pořízení územní studie, 
náklady na tzv. létajícího pořizovatele ponese město do výše 10 tis. Kč. 
Následně po zpracování zadání územní studie byl projektantem (pořizovatel a žadatelé se dohodli na 
osobě Ing. arch. Martina Jirovského, Ph.D., MBA, který je zároveň zodpovědným projektantem dnes 
platného územního plánu) zpracován návrh územní studie s názvem „Z 4.9 Buda“. Tento návrh byl 
dne 11. 4. 2017 pořizovatelem převzat protokolem č. ev. 4606/2016. Nicméně k dokončení procesu 
pořízení územní studie již nedošlo, protože žadatelé o pořízení územní studie, manželé [osobní údaj 
odstraněn], odmítli podepsat připravený návrh trojstranné smlouvy o dílo na zpracování a pořízení 
studie a s odkazem na nepodepsanou smlouvu neuhradili projektantovi platbu za I. etapu plnění. 
Pořizovatel proto pozastavil proces pořízení této územní studie. Následně, dne 11. 12. 2017, vydali 
zastupitelé města nový územní plán města. Ten pro danou lokalitu předepisuje pořízení územní studie 
s poněkud odlišným názvem ÚS8 - Buda a s poněkud redukovaným řešeným územním, kdy do 
řešeného území studie již není zahrnuta lokalita Z.BU.7 jižně od silnice II/276, rozsah územní studie 
ÚS8 - Buda je příloze tohoto materiálu. 
Vzhledem k tomu, že majitelé sousedních pozemků paní [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj 
odstraněn] souhlasily na jednání dne 8. 3. 2018 s tím, že převezmou finanční závazek vůči arch. 
Jirovskému, navrhuje se dokončit proces pořízení územní studie v lokalitě severovýchodního okraje 
sídla Buda. Nicméně po formální stránce je nutné nejprve ukončit proces pořízení územní studie Z 4.9 
Buda vyvolané žádosti manželů [osobní údaj odstraněn] a souhlasit se zahájením nového 
pořizovatelského procesu jiné územní studie, ÚS8 - Buda, na základě jiného podnětu, zde výše 
uvedených dam [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]. Protože zastupitelstvo Města 
Bakov nad Jizerou již jednou rozhodlo o tom, že se bude podílet na nákladech na pořízení studie do 
výše 10 tis. Kč v případě žádosti manželů [osobní údaj odstraněn], doporučuje se, aby stejný přístup 
byl volen i v případě žádosti obou dam. Stejně tak se doporučuje, aby si náklady na projektanta studie 
v souladu s ust. § 30 odst. (4) stavebního zákona  hradily..  Odbor stavební a životního prostředí 
doporučuje uzavření smlouvy o dílo na pořízení územní studie ÚS8 za podmínek uvedených ve 
smlouvě. Rozpočet města počítá s výše uvedenou částkou na létajícího pořizovatele(10 000,- Kč bez 
DPH).  
Starosta předal slovo Ing. Arch. Bočkovi, který vysvětlil legislativní požadavky na vyhotovení územní 
studie, shrnul historii vyhotovení studie. 
P. Peroutka: na začátku jednání [osobní údaj odstraněn] poukázala na nepravdivé informace uvedené v 
důvodové zprávě a požádal o vyjádření Ing. Bočka: 
Ing. Boček: potvrdil, že zpracovával materiál a tvrdí, že se v něm nenachází nepravdivé informace.  
[osobní údaj odstraněn]: ohradila se proti důvodové zprávě v části, kde je uvedeno, že odmítli 
podepsat smlouvu. Právní aspekty věci by měl řešit někdo nezávislý. Dle jejích slov nebylo zacházeno 
stejným způsobem s nimi a současnými žadatelkami o územní studii. Připouští, že byli přítomni 
jednání v loňském roce, kde se zavázali k úhradě územní studie za podmínky uzavření trojstranné 
smlouvy, která nebyla zaslána a podepsána, přičemž jim byla zaslána faktura se splatností 14 dní. Dále 
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[osobní údaj odstraněn] popsala, jak bylo dále postupováno ve věci územní studie a jednáních o ní, 
domnívá se, že z jejich strany nelze hovořit o žádném obstrukčním jednání.  
Ing. Babák: z jakého důvodu nebyl jednání přítomen zástupce města? Byla připravena smlouva? 
Ing. Boček: návrh smlouvy připraven byl. 
[osobní údaj odstraněn]: smlouva byla zaslána ex post, až po faktuře. Podmínky smlouvy [osobní údaj 
odstraněn] a ostatních účastníků se lišily, nechce blokovat zákonné postupy, nicméně žádá, aby se děly 
spravedlivě a v souladu se zásadami slušnosti. 
Ing. Babák: se studií, jak je navržena ke schválení zastupitelstvu [osobní údaj odstraněn] souhlasí? 
[osobní údaj odstraněn]: není seznámena s finálním zněním, domnívá se, že údaje ve studii nejsou 
údaje upravené podle požadavku účastníků.  
Ing. Boček: v podkladu do zastupitelstva jsou obě verze, jak původní, tak i upravená. Popsal další 
postup a možné opravné prostředky.  
[osobní údaj odstraněn] nedokázala na dotaz Ing. Babáka v dané chvíli odpovědět. 
Z další diskuze nevyplynuly žádné konkrétní závěry. Ing. Boček a p. Peroutka odpovídali na dotazy 
týkající se procesu vyhotovení územní studie a legislativních aspektů. 
Zvukový záznam: 2:26 -  3:01 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 4 
Usnesení č. Z141/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s o u h l a s í 
s ukončením procesu pořízení územní studie Z 4.9 Buda, který byl zahájen na základě žádosti  
manželů [osobní údaj odstraněn] o pořízení územní studie ze dne 5. 10. 2016 na severovýchodním 
okraji sídla Buda 
s o u h l a s í 
s pořízením územní studie ÚS8 - Buda ve stejné lokalitě jako byla pořizována územní studie Z 4.9 
Buda; t. j. pro zastavitelnou plochu Z.BU.4 (BV-N, DSm-N 29) v k.ú. Buda 
s c h v a l u j e 
že se Město Bakov bude podílet na pořízení studie ÚS8 - Buda za stejných podmínek jako v případě 
územní studie Z 4.9 Buda, tj., že náklady na projektanta územní studie bude plně hradit žadatel 
o pořízení studie a Město Bakov nad Jizerou zajistí pořízení studie na své náklady prostřednictvím 
Městského úřadu Bakov nad Jizerou, s tím, že odměna pro osobou zajišťující splnění kvalifikačních 
požadavků nepřesáhne částku 10 000 Kč + DPH   
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo mezi objednavatelem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], Bakov 
nad Jizerou, [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], Bakov nad Jizerou a zhotovitelem 
Ateliér M.A.A.T., Ing.arch. Martinem Jírovským, Ph.D., MBA, Převrátilská 330/15, Tábor a Městem 
Bakov nad Jizerou, IČ 00237418, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou na zpracování ÚS8 - Buda - 
územní studie na prověření systému dopravního napojení a umístění malých a středně velkých objemů 
staveb, nízkopodlažní, při krajské komunikaci respektující uliční čáru v zastavitelné ploše Z.BU.4 
(BV-N, DSm-N 29) v severozápadní části Bud 
u k l á d á 
vedoucímu úřadu zajistit, prostřednictvím Městského úřadu Bakov nad Jizerou, coby pořizovatele, 
pořízení územní studie ÚS8 - Buda.  
u k l á d á 
Odboru stavebnímu a životního prostředí zajištění podepsání smlouvy o dílo 
  
9) Zpráva o činnosti Městské policie Bakov nad Jizerou za rok 2017 
Ředitel Městské policie v Bakově nad Jizerou předložil zastupitelstvu města zprávu o činnosti Městské 
policie Bakov nad Jizerou za rok 2017 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:01 -  3:02 hod.  
Usnesení č. Z142/2-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti Městské policie Bakov nad Jizerou za rok 2017 
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 10) Přehled o činnosti Městské knihovny a muzea Bakovska 
Vedoucí městské knihovny předložila zastupitelstvu města přehled o činnosti Městské knihovny 
a muzea Bakovska  
v roce 2017.  
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:02 -  3:03 hod.  
Usnesení č. Z143/2-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o činnosti Městské knihovny a muzea Bakovska v roce 2017. 
 
11) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od posledního jednání zastupitelstva byla radou města schválena následující rozpočtové opatření: 
Rozpočtové opatření č. 5 (jednání rady dne 14.3.2018) 
-přijetí finančního daru ve výši Kč 4.500 týkající se doplatku dotace na Svatomartinskou alej (dotace 
z roku 2017) a pojistného plnění ve výši Kč 56.490,- za větrem poškozenou střechu na tribuně 
házenkářského hřiště (škoda z roku 2017) 
 231.19 3412 2322 +56,5tis. Kč 
 231.19 3745 2321 +4,5tis. Kč 
Rozpočtové opatření č. 6 (jednání rady dne 14.3.2018) 
-zatřídění daně z příjmu právnických osob za obce ve výši Kč 215.380,- 
 231.19 1122 +215,38tis. Kč 
 231.30 6399 5365 +215,38tis. Kč 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:03 -  3:04 hod.  
Usnesení č. Z144/2-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 5 - přijetí doplatku dotace za Svatomartinskou 
alej a pojistného plnění za větrem poškozenou tribunu házenkářského hřiště a č. 6. - zatřídění daně 
z příjmu právnických osob za obce. 
  
12) Rozpočtové opatření č. 7 na_VŘ M/012/2018 „Oprava kamenné zdi před domem č.p. 16 
v místní části Zvířetice Bakov nad Jizerou“  
Dne 27.02.2018 ve 12:00 hod. bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla "Oprava kamenné 
zdi před domem č.p. 16 v místní části Zvířetice Bakov nad Jizerou“.  Tentýž den ve 13:00 hod. se 
sešla hodnotící komise, která provedla otevření obálek.  Došly dvě  nabídky, první od společnosti 
FERAT MB s.r.o. IČO 24213497,  Bakov nad Jizerou 294 01, Malá Bělá 198; druhá od H - Intes s.r.o. 
IČO 25636332, Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav. Nejvýhodnější nabídku podala společnost 
FERAT MB s.r.o. IČO 24213497,  Bakov nad Jizerou 294 01, Malá Bělá 198. Tato nabídka vyhovuje 
parametrům zadání, nicméně překročila předpokládané a rozpočtované náklady. (500.000,--Kč) 
Vzhledem k uvedenému a vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu zdi žádá OSMM zastupitelstvo 
města o rozpočtové opatření, resp. o vyčlenění částky 185.000,- Kč z FRR na dofinancování opravy 
kamenné zdi na Zvířeticích, před domem č.p.16. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:05 -  3:10 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z145/2-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č.7 na vyčlenění částky Kč 185.000,- z FRR na dofinancování opravy kamenné 
zdi na Zvířeticích, před domem č.p.16 
231.30 2219 5171 +185tis. Kč 
231.30 6330 4133 +185tis. Kč 
236.21 6330 5345 +185tis. Kč 
 
13) Rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím pro rok 2018 
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Dne 13.9.2017 byly vyhlášeny usnesením č. R311/19-2017 dotace města Bakov nad Jizerou na rok 
2018. Na základě tohoto programu byly v průběhu listopadu 2017 přijímány žádosti o dotace 
z rozpočtu města. Celkem bylo přijato 8 žádostí sportovních organizací, 14 žádostí zájmových 
organizací, 1 žádost církví, 1 žádost divadelních spolků, 1 žádost předškolních zařízení. 
Dne 26.2.2018 se sešel Finanční výbor města Bakov nad Jizerou a dne 14.3.2018 rada města. Na 
programu jednání obou orgánů bylo rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím na rok 
2018. Návrh rozdělení dotací Finančním výborem a radou města byl přílohou materiálu.  
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:11 -  3:12 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z146/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
na základě vyhlášených dotací města Bakov nad Jizerou na rok 2018 pro nestátní neziskové subjekty 
a fyzické osoby zabývající se spolkovou, sportovní a zájmovou činností na území města Bakov nad 
Jizerou poskytnutí finančních prostředků takto: 
 
a) sportovním organizacím ve výši: 
Karate Kobu Bakov n. Jiz. IČ 26577437 30 000 Kč 
TJ Bakovský půlmaratón IČ 62453670 25 000 Kč 
SK Bakov nad Jizerou - oddíl kopané IČ 14800136 355 000 Kč 
Bike&Ski Bakajda, spolek IČ 28553764 80 000 Kč 
T.J. SOKOL Bakov nad Jizerou IČ 62450981 300 000 Kč 
SK u trati IČ 28555406 10 000 Kč 
LTC Bakov nad Jizerou IČ 42715407 90 000 Kč 
NK Bakov nad Jizerou IČ 22839348 10 000 K 

 
Celkem: 900.000 Kč 
 
b) zájmovým organizacím ve výši: 
Rytmus Bakov nad Jizerou, z.s. IČ 68407670 15 000 Kč 
Linka Bezpečí, z.s. IČ 61383198 3 000 Kč 
Český rybářský svaz, místní organizace Bakov nad Jizerou IČ 18572057 40 000 Kč 
Semiramis, z.s. IČ 70845387 7 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Buda - Horka IČ 62453866 5 000 Kč 
Staroslavná obec baráčníků Bakov nad Jizerou IČ 00463876 10 000 Kč 
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Malá Bělá IČ 22850911 20 000 Kč 
Staroslavná obec baráčníků Bakov nad Jizerou - Třenčín IČ 00463884 5 000 Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR IČ 70992339 2 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou IČ 48682861 30 000 Kč 
Český svaz včelařů, o.s. - zo Mnichovo Hradiště IČ 62451251 5 000 Kč 
Myslivecký spolek Studénka IČ 48679160 4 000 Kč 
Český svaz chovatelů z.o. Bakov nad Jizerou IČ 70825416 10 000 Kč 
Rodinné Centrum Bakovánek, z.s. IČ 26986035 35 000 Kč 

 
Celkem: 191.000 Kč 
Rezerva:  9.000 Kč 
 
c) divadelním společnostem ve výši: 
Divadelní spolek Tyl IČ 26585189 70.000 Kč 

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

 
e) církvím ve výši: 
Náboženská obec Církve československé husitské  IČ 18572341 35 000 Kč 
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u k l á d á 
finančnímu odboru zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 
 
14) Peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy ZM.  
Nově od 1.1.2018 je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí 
a zvláštních orgánů obce (v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Proto je Zastupitelstvu města předložen ke schválení návrh pro poskytování peněžitých plněních 
fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů a komisí 
města Bakov nad Jizerou (dále jen "Návrh"). Návrh vychází z předchozích let, kdy tato záležitost pro 
poskytování peněžitých plněních nebyla vyhrazena Zastupitelstvu města. 
Návrh:  
1, Výše odměny členům komisí a výborů: 
Předsedům - 450,- Kč/ jednání 
Členům      - 300,- Kč/jednání 
Členům osadních výborů se odměna poskytne 1x za pololetí (za jedno jednání). 
Předsedům a členům, kteří jsou zároveň členy Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou, odměna 
nepřísluší. 
2, Termíny předkládání do ZM:  
Materiál do Zastupitelstva města připraví tajemník MěÚ dvakrát za rok a to vždy za jednotlivá 
pololetí. V případě voleb do ZM bude tento materiál předložen na posledním zasedání ZM. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 3:13 -  3:14 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z147/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
návrh pro poskytování peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města, 
za výkon funkce členů výborů a komisí města Bakov nad Jizerou. 
 
15) Zásady pro poskytování mimořádných odměn členům ZM  
Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání dne 29.1.2018 projednalo problematiku spojenou 
s vyplácením mimořádných odměn členům ZM a uložilo tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním 
odborem na příští zasedání ZM připravit "Zásady pro poskytování mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou" (dále jen "Zásady"). Zásady byly přílohou písemného 
materiálu. 
Ing. Babák ohlásil střet zájmů a zdržel se hlasování. 
Ing. Činka upozornil na skutečnost, že dle § 76 je možné poskytnout odměnu i k životnímu jubileu, 
přičemž zdůvodnění musí být součástí usnesení zastupitelstva. 
Tajemník vysvětlil, že v zásadách jsou podmínky uvedeny, poskytování odměn k životnímu jubileu je 
jiná záležitost. K poskytování odměn k jubileu je možné zpracovat zvlášť směrnici. 
Ing. Beran: kritéria nejsou nastavena na mimořádné výkony. 
Mgr. Štěpánová: kdo bude hodnotit výkon pro přiznání odměny?  
Tajemník: směrnice je nastavená tak, že buď bude navržena konkrétní částka zastupitelstvem vůči 
jednomu členovi zastupitelstva, nebo někým ze zastupitelů bude navržena odměna, kdy nebude 
stanovena výše, potom je možné dle kritérií odměnu specifikovat a navrhnout, návrh  zpracuje 
tajemník k rozhodnutí na další jednání.  
Dále bylo diskutováno o možných výkladech hodnocení plnění hodnotících kritérií, JUDr. Dvořák 
navrhl specifikovat např. Tři ukazatele, které by byly vyhodnoceny a na základě nich by byla přiznána 
mimořádná odměna. Starosta navrhl vypustit čl. 3, bod 1 čl. 4 a hodnotící tabulky a znění směrnice 
schválit. Návrh nebyl přijat s tím, že bude v upravené podobě předložen na příští jednání 
zastupitelstva. 
Zvukový záznam: 3:14 -  3:28 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 2  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z148/2-2018 
Zastupitelstvo města 
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p r o j e d n a l o 
Zásady pro poskytování mimořádných odměn členům zastupitelstva města Bakov nad Jizerou, 
u k l á d á 
tajemníkovi města upravené zásady předložit zastupitelstvu města ke schválení na příštím jednání. 
 
 
16) Majetkoprávní vypořádání týkající se p.p.č.st.105/2 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Při kontrole pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou bylo zjištěno, že pozemek 
parc.č.st.105/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku společný dvůr, o výměře 
140 m2 k.ú. Bakov nad Jizerou, není dosud majetkoprávně vypořádán. Pozemek je v současnosti, a byl 
i v minulosti užíván vlastníky sousední přilehlé nemovitosti, pozemku parc. č. st.105/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba čp.131, jako dvůr, a dále je na předmětném pozemku 
postavena garáž,  která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek není přístupný z veřejné 
komunikace. Pozemek je přístupný přes pozemek žadatelů nebo přes soukromý pozemek.   
Město oslovilo dopisem spoluvlastníky čp. 131, Jaroslava Bíma a Miroslava Bíma, (každý podílem 
1/2), kteří dopisem dne 08.01.2018 souhlasí s prodejem pozemku do svého spoluvlastnictví. Podle 
Pravidel pro prodej nemovitostí se jedná o přímý prodej, kdy jde o prodej pozemku v rámci 
majetkového vyrovnání, rozloha pozemku činí do 250 m2  a zájemce je vlastníkem  nemovitosti, která 
je funkčně spjata s prodávaným pozemkem města. Podle přílohy č.1 je cena pozemku pro k.ú. Bakov 
nad Jizerou ve výši 200 Kč/m2. 
Rada města usnesením č. R487/2-2018 ze dne 24.01.2018 schválila vyvěšení záměru prodeje 
p.p.č.st.105/2 k.ú. Bakov nad Jizerou. Záměr vyvěšen dne 05.02.2018, sejmut dne 21.02.2018. 
Na výše uvedený záměr reagovali: 
a) spoluvlastníci čp.131 emailem dne 06.02.2018, potvrzují svůj zájem o koupi a souhlasí s cenou 

200 Kč/m2 
b) Andrea Pískačová, realitní makléřka dopisem dne 13.02.2018. Makléřka zastupuje klienta, který 

nabízí 1000 Kč/m2. Paní Pískačová byla opakovaně vyzvána k doplnění žádosti - plné moci od 
klienta, žádost nedoplnila. Vzhledem k této skutečnosti lze podanou žádost považovat za anonymní. 
Z tohoto důvodu OSMM a právník města nedoporučují žádost makléřky akceptovat. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 3:28 -  3:32 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z149/2-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy kupní mezi Městem Bakov nad Jizerou a spoluvlastníky čp.131 Bakov nad Jizerou, 

týkající se pozemku parc.č.st.105/2, o výměře 140 m2 k.ú. Bakov nad Jizerou, za částku 200 Kč/m2 
a za podmínek stanovených smlouvou. 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy. 
 
17) Diskuze občanů 
Vzhledem k pokročilé hodině předřadil starosta dle jednacího řádu na programu jednání diskuzi 
občanů. 
Paní [osobní údaj odstraněn] se dotázala, zda bude možné uskutečnit osobní schůzku za účelem 
předjednání jejich záležitostí, starosta se osobní schůzce nebrání. Paní Čermáková diskutovala s paní 
[osobní údaj odstraněn] o financování a způsobu provedení vodovodních šachet.  
Zvukový záznam: 3:32 -  3:36 hod. 
 
18) Informace vedení města 
Starosta podrobně informoval o průběhu a možnostech realizace sportovní haly, jejího umístění ve 
vztahu k řešení tělocvičny ve škole. Zastupitelé dále diskutovali o dotačních a časových možnostech 
její případné realizace. Starosta předložil v písemné podobě a   shrnul informace vedení města o: 
- personální situaci a nových zaměstnancích na MěÚ  
- uzavření kupní smlouvy týkající se pozemku parc.č.356/4  k.ú Bakov nad  Jizerou mezi Městem 
Bakov nad Jizerou a ŽIVO, s.r.o. 
- dobývacím prostoru 
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- aktuálních dotačních řízeních 
- postupu v tvorbě Strategického plánu rozvoje města 
- přípravě zadání pro architektonickou soutěž pro revitalizaci náměstí 
- průběhu výběrového řízení na projekt marketingové identity města  
- průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření Krajského úřadu 
- kontrole poskytovatele dotace na projekt Vegetační úpravy parku U Stadionu 
- postupu a jednání v projektu Greenway Jizera 
Zvukový záznam: 3:36 -  3:48 hod. 
Usnesení č. Z150/2-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e    n a  v ě d o m í 
předložené informace o: 
- aktuálním stavu možnosti realizace sportovní haly 
- personální situaci a nových zaměstnancích na MěÚ 
- uzavření kupní smlouvy týkající se pozemku parc.č.356/4  k.ú Bakov nad  Jizerou mezi Městem 
Bakov nad Jizerou a ŽIVO, s.r.o. 
- dobývacím prostoru 
- aktuálních dotačních řízeních 
- postupu v tvorbě Strategického plánu rozvoje města 
- přípravě zadání pro architektonickou soutěž pro revitalizaci náměstí 
- průběhu výběrového řízení na projekt marketingové identity města  
- průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření Krajského úřadu 
- kontrole poskytovatele dotace na projekt Vegetační úpravy parku U Stadionu 
- postupu a jednání v projektu Greenway Jizera 
  
19) Diskuze zastupitelů 
Ing. Babák: jak je vyřešeno předání agendy mezi odcházejícím tajemníkem a nově nastupující 
tajemnicí? 
Starosta:  veškerá agenda tajemníka byla předána paní Bulířové, vedení města je v kontaktu s bývalou 
tajemnicí, která bude nápomocná. Personální záležitosti týkající se mezd bude řešit paní Kastnerová na 
FO. Na dotaz Ing. Babáka, zda MěÚ může být bez tajemníka tajemník odpověděl, že ano, v případě 
absence tajemníka dle zákona o obcích zajišťuje jeho funkci starosta.  
Dále starosta poděkoval za práci pro MěÚ tajemníkovi Ing. Podrábskému, panu Hýzlerovi a 
právníkovi města Mgr. Pacltovi, se kterým se vedení města v uplynulých dnech dohodlo na ukončení 
pracovního poměru k 30.4.2018. Na jeho pracovní pozici bude vypsáno výběrové řízení.  
P. Rajtr: jaká je situace týkající se průtoku vody kolem restaurace Klokočka. Starosta informoval, že 
tam je zpracovaná PD a čeká se na stavební povolení, věc řeší kraj. V nejbližší době budou započaty 
práce na projektu Bezpečnostní opatření v Chudoplesích, aktuálně se řeší DIO. Autobusová zastávka 
bude posunuta směrem na Mladou Boleslav.  
Ing. Babák: co je předmětem worshopu k SPRM 16.4.? 
Starosta: jedná se o projednání analytické části, 3.4. bude probíhat společné jednání pracovní skupiny, 
která projedná výstupy z řízených rozhovorů, tyto zapracuje zpracovatel do analytické části a 16.4. 
bude probíhat veřejné projednání analytické části. 
Mgr. Štěpánová: jak je pokračováno s řešením náměstí? 
Starosta: nyní se firma, která zajišťuje tvorbu nové koncepce náměstí setkala se zpracovateli SPRM, 
spolupráce a koordinace tohoto druhu se osvědčila v jiných městech. Výstupy z řízených rozhovorů k  
SPRM bude možné využít i pro tvorbu koncepce náměstí, dotaz na představu o náměstí bude součástí 
dotazů na členy pracovní skupiny k tvorbě SPRM.  
JUDr. Dvořák: požádal o úklid prostoru kolem kontejnerů u bývalého OD Jizera.  
Místostarosta: pozemek je Jednoty, vlastník by se měl o úklid postarat, občas prostor uklidí TČ 
Paní Oliveriusová: požádala o úklid odložených vánočních stromků v Palackého ulici za popelnicemi. 
Dále upozornila na odstavené zelené vozidlo na parkovišti u městského hřbitova.  
P. Konývka: záležitost je v řešení, vozidlo bude odtaženo na pozemek města a následně řešeno 
s majitelem.  
Zvukový záznam: 3:48 -  4:04 hod. 
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20) Závěr  
Starosta ukončil jednání ve 22:15 hodin a poděkoval přítomným za účast. Kompletní zvukový záznam 
je umístěný na webových stránkách města  www.bakovnj.cz\samospráva\zastupitelstvo. Další řádné 
jednání zastupitelstva se bude konat 21.5.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Babák      Mgr. Michaela Vrabcová 
ověřovatel usnesení      ověřovatelka usnesení 
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