
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Zápis 
 3. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

21.05.2018 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání  16 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, Lubomír Peroutka, Jitka 
Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka,Tomáš Horyna 
Hosté: nikdo 
Omluvení: Ing. Babák, Mgr. Klíma,  Ing. Mgr. Beran, Ing. Bc. Kremlová, Bc. Jiřina Štučková, Ing. 
Rechcigl 
Ověřovatelé: Dagmar Vlastová, Jaroslava Čermáková 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Lokalita Výsluní – aktuální info + postup 
6) Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
7) Aktuální informace o projektu „Marketingová identita města Bakov nad Jizerou“ – strategie a 

logo 
8) Omluva za zveřejnění osobních dat 
9) Rámcová dohoda o předškolním vzdělávání - obec Ptýrov 
10) Jmenování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. 
11) Zásady používání Sociálního fondu 
12) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
13) Rozpočtové opatření č. 10 Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Mateřské školy  
14) Rozpočtové opatření č. 11 - vyúčtování voleb Prezidenta ČR 
15) Žádost o poskytnutí dotace DS Tyl, rozpočtové opatření č. 12 
16) Podpora domácího kompostování ve městě Bakov n.J.-přijetí dotace a rozpočtové opatření č. 

13 
17) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou, 

rozpočtové opatření č. 14 
18) Rozpočtové opatření č.15 Zvířetice - ochrana železniční trati 
19) Rozpočtové opatření č. 16 - Rekonstrukce házenkářského hřiště - převod prostředků z roku 

2017  
20) Mimořádné odměny zastupitelů  
21) Návrh na mimořádnou odměnu místostarostovi města  
22) Žádost o prodej části pozemku parc.č.99/8 k.ú. Malá Bělá 
23) Územní studie "Trenčín - Bakov nad Jizerou" 
24) Žádost o prodej č.p.p.č.775/69 a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
25) Žádost o koupi č.p.p.č.100/1 k.ú. Malá Bělá 
26) Informace vedení města 
27) Diskuze zastupitelů 
28) Diskuze občanů 
29) Závěr 
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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.  
  
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byly navrženy paní Dagmar  Vlastová a paní Jaroslava Čermáková. 
Zastupitelé neměli další dotazy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z151/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení paní Jaroslavu Čermákovou a paní Dagmar Vlastovou.  
  
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Dodatečně byly 
předloženy a na program jednání navrženy k zařazení body: Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u 
Bakova nad Jizerou, Rozpočtové opatření č.15 Zvířetice -  ochrana železniční trati, Lokalita Výsluní - 
aktuální info + postup a Rozpočtové opatření č. 16 - Rekonstrukce házenkářského hřiště - převod 
prostředků z roku 2017. Současně bylo rozesláno doplnění bodu č. 6.  Body budou zařazeny na 
program jednání tak, že na začátek jednání bude zařazen bod k Výsluní, poté bude zařazen bod týkající 
se pozemku 240/4 v k.ú. Horka, rozpočtová opatření budou zařazena na program k ostatním 
rozpočtovým opatřením.                         
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z152/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce rozšířený o body: Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. 
Horka u Bakova nad Jizerou, Rozpočtové opatření č.15 Zvířetice - ochrana železniční trati, Lokalita 
Výsluní - aktuální info + postup a Rozpočtové opatření č. 16 - Rekonstrukce házenkářského hřiště - 
převod prostředků z roku 2017. 
  
4) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn]  s dotazem, zda bude na tomto jednání řešena 
záležitost týkající se její žádosti o povolení dvou přípojek k jejímu pozemku v lokalitě na Výsluní. 
Starosta odpověděl, že tato záležitost bude projednávána na červnovém jednání zastupitelstva, v 
současné době je jednáno s VaK Mladá Boleslav a se všemi informacemi bude věc předložena na 
příštím jednání. Dle názoru pana Kavana se nejedná o záležitost, kterou by mělo řešit zastupitelstvo, 
ale stavební úřad MěÚ. Z další diskuze nevyplynuly žádné konkrétní závěry, věc bude předložena na 
červnovém jednání.   
Zvukový záznam: 0:07 - 0:15 hod.  
  
5) Lokalita Výsluní – aktuální info + postup 
V pondělí 14. května proběhlo pracovní jednání zastupitelů na téma „Výstavba v lokalitě Na Výsluní“ 
a „Revitalizace náměstí“. Materiály k tomuto jednání byly všem zastupitelům odeslány elektronicky, 
proto nejsou opětovně k tomuto bodu přikládány (budou v případě potřeby promítnuty). 
Diskuze k lokalitě Výsluní probíhala za účasti zástupců spolku Výsluní a měla za cíl seznámit se 
navzájem s aktuálními informacemi, výstupy a nastavit další směrování, resp. procesní kroky vedoucí 
k „rozpohybování“ této lokality. (všem, kteří se jednání zúčastnili, patří poděkování) 
Byla promítnuta aktuální podoba návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) zpracovaná 
zhotovitelem, společností VIS, a.s., která byla v této podobě rozeslána všem dotčeným orgánům k 
vyjádření. Byly předány informace o uskutečněných jednáních zástupců spolku Výsluní s vedením 
města a příslušnými odbory městského úřadu, včetně jednání se zhotovitelem DÚR. Především ale 



   Stránka 3 / 17 

byly předloženy aktuální návrhy dalšího postupu v lokalitě Na Výsluní, které z těchto jednání 
vyplynuly a které byly následně diskutovány. V písemném podkladu byly v bodech nastíněny další 
navrhované kroky.  
Starosta uvedl bod a historii vývoje celé záležitosti včetně aktuálního stavu realizace záměru a 
aktuálních kroků a výstupů. Dle slov starosty je prozatím naplňováno znění deklarace, dalšími kroky 
bude otázka vstupu města do spolku Výsluní, financování prostřednictvím spolku Výsluní, jeho 
členem by se město mělo stát. P. Kavan doplnil, že cílem je mít na červnové jednání zastupitelstva 
připravit kompletní a z právního hlediska kvalitně připravené smlouvy pro vstup do spolku tak, aby to 
bylo pro obě strany transparentní a vyhovující.  
Mgr. Štěpánová: z jakého důvodu je řešená oblast menší, než o jaké se původně jednalo? 
P. Kavan: šedivé plochy jsou v majetku pana Klingera, který nemá zájem podílet se na 
spolufinancování  
Mgr. Štěpánová: co bude do budoucna s šedivou částí Výsluní? Kdyby tam někdo chtěl stavět a 
připojit se? 
P. Peroutka: dokumentace pro územní řízení je připravována pro celou plochu aby byla funkční a 
rozhodování o tom, na co bude vydané územní rozhodnutí bude podle regulace parcel.  Pokud se pan 
Klinger nebude chtít  zúčastnit, dokumentace zohlední jeho parcely, aby v budoucnu bylo možné je 
připojit, ale v dané chvíli nebude v územním rozhodnutí, že se zde budou umisťovat sítě. Projektant 
došel k závěru, že v budoucnu se sítě na tyto pozemky budou moci propojit, a tím nebude narušen 
hlavní řád. 
Mgr. Štěpánová: a co finanční stránka věci? Když se budou vlastníci podílet na financování sítí, jak 
s si dotyčný vlastník zasíťuje pozemky? 
P. Kavan: vlastník si zasíťuje pozemek sám, na společném financování se podílet nebude. 
Mgr. Štěpánová: jak to bude s "červenými" pozemky? 
P. Peroutka: podle stavebního zákona ve chvíli, kdy si stavebník vybuduje řád, musí si jej nechat ve 
vlastnictví a požádat stavební úřad, který, dokud vlastník nedoloží městu smlouvu a nesloží konkrétní 
částku, nedá souhlas k jeho provozování. Hlavní řady bude vlastnit město, provozovat je bude VaK 
a.s. a město bude určovat, kdo a jak se připojí.  
Mgr. Štěpánová: jak se to s ČEZem? 
P. Peroutka: tam je situace složitější, o podmínkách je nutné jednat, s VaK a.s. je postup projednaný 
zástupci spolku Výsluní. 
Dále bylo diskutováno o vlastnických vztazích, z diskuze vyplynulo, že vše je potřeba důkladně 
prodiskutovat a připravit s právníky. 
Mgr. Štěpánová: má problém s financováním sítí spolkem, je nutné vše důkladně prověřit a žádá 
právní analýzu možností, výhod a nevýhod vstupu město do spolku a financování sítí prostřednictvím 
spolku. 
Starosta: v dané chvíli je na stole tento návrh postupu, do příštího jednání budou zpracoványprávní 
analýzy, posudky a analýza rizik tak, aby bylo možné na příštím  jednání   projednat. 
P. Kavan: požádal p zaslání podkladů pro příští jednání týkající se Výsluní s dostatečným předstihem, 
aby bylo možné se s nimi seznámit.  
Mr. Štěpánová: co bude s páteřní komunikací vedoucí do komerčních objektů, jaký s ní má město do 
budoucna záměr? 
Starosta: páteřní komunikace by neměla být  součástí rozpočítávaných nákladů, s komerčními objekty 
se bude jednat o financování vybudování komunikací. 
Místostarosta: dotčené pozemky nebyly donedávna  vlastněny těmito společnostmi, nyní už jsou, tyto 
společnosti zatím dávají návrhy o kterých se bude diskutovat. Jednání se dotýkají i lokality za páteřní 
komunikací. S lokalitou za kruhovým objezdem má úmysly developerská firma, která o svých 
záměrech město informovala.  
Mgr. Štěpánová: dlouhodobě se město potýká s problémem "staré Horecké" zatížené kamionovou 
dopravou a když se posouvá záležitost s Výsluním, a město se nepostará, aby do té doby byla páteřní 
komunikace dokončená, budou mít občané problém. 
Starosta: o páteřní komunikaci se jedná, komerční objekta na to také mají zájem.  
Mgr. Štěpánová: žádá konkrétní informace o postupu jednání s komerčními subjekty. 
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Ing. Činka: město podle zákona je veřejným zadavatelem, ať už samo, nebo jako součást spolku, nebo 
přístupce k soukromé firmě. Toto je nutné ověřit z legislativní strany.  
Starosta navrhl hlasovat o navrhovaném postupu tak, jak byl uveden v písemném podkladu k jednání. 
Zvukový záznam: 0:15 - 0:48 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z153/3-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace a návrh dalšího postupu vedoucí k výstavbě v lokalitě Na Výsluní 
s o u h l a s í 
s návrhem dalšího postupu vedoucího k výstavbě v lokalitě Na Výsluní, zejména se zajištěním 
potřebných informací a právních ochran pro členství města Bakov nad Jizerou ve spolku Výsluní 
u k l á d á 
vedení města, OSMM a OSŽP ve spolupráci s příslušným právníkem prověřit předložené návrhy, 
zajistit potřebné informace a předložit je na příštím jednání zastupitelstva města, včetně předložení 
návrhu způsobu vstupu města do spolku Výsluní. 
 
6) Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29.01.2018 usnesením č. Z 133/1-2018 schválilo 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. Výběrové řízení 
č.P/1/2018 bylo zveřejněno dne 08.02.2018, sejmuto dne 20.04.2018 ve 12.00 hod. Výběrové řízení 
bylo mimo jiné zveřejněno v Boleslavském deníku, v Bakovsku, na úřední desce sousedních obcí a 
měst, na www.sreality.cz .   
Městu Bakov nad Jizerou byly dne 20.04.2018 doručeny dvě označené obálky. V souladu s pravidly 
byla ustanovena hodnotící komise, otevření obálek s nabídkami proběhlo dne 09.05.2018 v 15.30 hod.  
Po rekapitulaci starosty: 
P. Kavan: jedná se o výhodnou záležitost a v návaznosti na očekávané výdaje s plánovanými projekty. 
Ing. Činka: je nutné ověřit, zda zájemce nechce městu poskytnout místo peněžitého plnění např. akcie. 
Na výzvu p. Kavana vystoupil zástupce zájemce o koupi pozemku, p. Navrátil a uvedl, že úhrada 
koupě pozemku bude v penězích a nabízí více, než firma, která chtěla v prosinci 2017 směnit 
pozemky. Transakce bude ošetřena tak, aby město nic neriskovalo, např. složení finančního obnosu do 
úschovy do doby převodu majetku. 
Na dotaz p. Rajtra, jaký  má zájemce úmysl nakládání s pozemkem p. Navrátil uvedl, že firma chce 
developovat.  
Mgr. Štěpánová: proč není předložena ke schválení kupní smlouva jak je uvedeno v návrhu usnesení? 
Je nutné, aby zastupitelstvo bylo seznámeno s jejími podmínkami.  
P. Navrátil: v podmínkách VŘ bylo uvedeno, že po schválení prodeje pozemku zastupitelstvem běží 
dvouměsíční doba na vyladění podmínek. Další diskuze se týkala podmínek úhrady a převodu 
majetku, dle p. Navrátila je reálné, že zájemce do tří měsíců od schválení prodeje může zaplatit.  
Starosta: smlouvu je možné předložit na příštím zastupitelstvu. 
Mgr. Šulc: nechť nyní zastupitelstvo schválí prodej a na příštím jednání bude předložena smlouva. 
P. Šubrtová: dle podmínek je nutné uzavřít do 60 dní od písemné výzvy kupní smlouvu.  
P. Kavan: navrhl schválit prodej pozemku zájemci a uložit OSMM  předložit návrh kupní smlouvy.  
Dále bylo diskutováno o přesném znění usnesení o kterém následně zastupitelé hlasovali.  
Zvukový záznam: 0:48 - 1:01 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z154/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou společnosti HEDERA Invest a.s, 
Svojsíkova 1436/9, 169 00 Praha, IČO 28204182 za podmínek stanovených kupní smlouvou, 
u k l á d á 
OSMM předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu.  
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7) Aktuální informace o projektu „Marketingová iden tita města Bakov nad Jizerou“ – strategie 
a logo 
Na jednání zastupitelstva města se dostavil Mgr. Vojtěch Dvořák, aby podal  aktuální informace 
týkající se zakázky "Projekt marketingové identity „mikroregionu“ Bakovsko, tj. města Bakova nad 
Jizerou a jeho místních částí". 
Dle promítnuté prezentace popsal záměr, jak dostat město do podvědomí v co nejširším rozsahu,  
popsal úvahy, které jej vedly k vizuálnímu návrhu nového logotypu města včetně variantních návrhů 
pro jednotlivé oblasti života ve městě a návrhu motivů pro propagační materiály. Dále informoval o 
připravovaném portálu www.bakovsko.eu a jeho zamýšleném obsahu a vizuální podobě.   
Mgr. Štěpánová: kdo rozhodl o názvu „Rozcestí středního Pojizeří", které je registrované jako 
ochranná známka? Prošel název revizí ze strany rady města? Kdo bude provozovat webový portál a 
kdo stanovil priority strategie? Souhlasí s těmito prioritami rada a zastupitelstvo? 
Mgr. Dvořák: to bylo dané z výběrového řízení, pojem navrhl zpracovatel. Ochranná známka je 
textová bez rozlišení malých a velkých písmen. Webový portál bude provozovat město, priority navrhl 
zpracovatel. 
Starosta: radě města  bylo prezentováno vítězné logo a název a rada s tím souhlasila.  
Dále probíhala diskuze o navržených prioritách, ve které zastupitelé vyjádřili svoje individuální 
názory. Mgr. Stránská: podle čeho byla stanovena základní barva znaku jako červená a vyjádřila 
nesouhlas snávrhem úpravy  erbu  města , současný erb se ji líbí. 
Mgr. Dvořák: vysvětlil, jak došel k základní barvě, erb je dle jeho názoru nutné upravit z důvodu 
proporcionality a grafické a  technické kvality, nicméně integrita erbu byla zachována.  
P. Čermáková: erb a vlajka byla zpracována ve spolupráci s vexikology a jejich finální podoba byla 
schválena Parlamentem ČR. Obává se budoucího rozporu s legislativou a nutné toto přešetřit.P. 
Kavan: o podobě erbu bude rozhodovat zastupitelstvo, tudíž se jeho rozhodnutím musí Mgr. Dvořák 
řídit.  
Další diskuze se týkala podoby erbu, p. Kavan vyjádřil nesouhlas s jeho jakoukoli úpravou. 
Mgr. Štěpánová: co se týká erbu, měl by vyjádřit svoje stanovisko PhDr. Bednář. 
Mgr. Šulc: v dané chvíli není předmětem rozhodování zastupitelstva erb jako takový, zastupitelstvo by 
mělo rozhodnout o tom, které části návrhu bude akceptovat.  
Dále probíhala diskuze o podobě erbu, zda bude, nebo nebude upravována, proč byla zvolena doména 
eu a ne travel, byly připomínkovány detaily vizuálního symbolu znázorňujícího umístění města a 
podstata a účel projektu.  Mgr. Dvořák odpovídal na připomínky zastupitelů a přítomných občanů - viz 
zvukový záznam z jednání.  
Mgr. Dvořák uvedl, že projekt byl vytvořen podle uvážení a nejlepších schopností zhotovitele a 
zastupitelstvo by se mělo rozhodnout, zda ho v této podobě přijme.  
Zastupitelé v další diskuzi řešili postup v realizaci projektu, dle jejich názoru by měly být dílčí výstupy 
odsouhlaseny radou, nebo zastupitelstvem, byly diskutovány termíny realizace projektu a jeho 
implementace.  
Starosta v závěru diskuze konstatoval, že výstupy z projektu byly prezentovány a je nutné rozhodnout, 
zda má zhotovitel pokračovat v práci a s jakými požadavky na finální podobu. Mgr. Štěpánová navrhla 
ukončit diskuzi k tomuto bodu. Mgr. Dvořák bude v rámci další realizace projektu respektovat právě 
vznesené připomínky, za těchto podmínek zastupitelé souhlasili s pokračováním v jeho realizaci. 
Zvukový záznam: 1:01 - 2:05 hod.  
Usnesení č. Z155/3-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace týkající se projektu "Projekt marketingové identity „mikroregionu“ Bakovsko, tj. 
města Bakova nad Jizerou a jeho místních částí". 
 
8) Omluva za zveřejnění osobních dat 
Tajemníkovi města bylo na základě usnesení zastupitelstva č. Z137/2-2018 uloženo prověřit výroční 
zprávy města a zveřejnit omluvu za zveřejnění osobních dat JUDr. Svobodové a Davida Svobody na 
místech kde tato data byla zveřejněna. 
Je potřeba vysvětlit, že k pochybení došlo tak, že při zpracování materiálů k bodu č.8 do zastupitelstva 
města, které zasedalo dne 26.3.2018 ve společenském sále radnice došlo k chybě při práci s  
programem, ve kterém se zpracovávají podklady k jednání. Při vkládání dat do programu je nutné 
označit osobní údaj, k čemuž nedošlo a tím byla osobní data zveřejněná. K tomuto nedošlo úmyslně, 
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došlo k omylu při obsluze programu. Tímto se JUDr. Svobodové a panu Davidovi Svobodovi pan 
Lubomír Peroutka, vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí veřejně omlouvá za způsobené 
potíže, které mohly vzniknout zveřejněním osobních dat. 
Za obsah a fakta uvedená v zprávě je plně zodpovědný Ing. arch. Radek Boček, který je jejím autorem. 
Pan architekt si není vědom nepravdivých údajů v důvodové zprávě a necítí důvod se omlouvat za 
obsah zprávy. 
Co se týká údajné chyby ve výroční zprávě, stížnost uváděná JUDr. Svobodovou a panem Davidem 
Svobodou byla řešena Krajským úřadem Středočeského kraje. Tento fakt může být důvodem, že 
stížnost nebyla evidována u obou institucí. Stížnost evidoval pouze Krajský úřad Středočeského kraje. 
Tajemník města již při minulém jednání zastupitelstva uvedl, že data ve výročních zprávách jsou 
uvedena správně.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:05 - 2:08 hod.  
Usnesení č. Z156/3-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
omluvu pana Lubomíra Peroutky, JUDr. Svobodové a p. Davidu Svobodovi, bytem  Buda 48, 29401 

Bakov nad Jizerou  za zveřejnění osobních dat.   
 
9) Rámcová dohoda o předškolním vzdělávání - obec Ptýrov 
Na vedení města se obrátila starostka obce Ptýrov s dotazem, zda by bylo možné umístit do MŠ v 
Bakově nad Jizerou děti z Ptýrova. Vzhledem ke skutečnosti, že naše město nemá s obcí Ptýrov 
stanovený školský obvod, je nutné přijetí dětí z této obce do naší MŠ v souladu se školským zákonem 
a platnou legislativou řešit  individuálně.  
Protože do budoucna nelze vyloučit, že bude obec Ptýrov mít zájem, za předpokladu volné kapacity, 
umístit do naší MŠ další děti, navrhuje OPVV uzavřít s obcí Ptýrov obecnou rámcovou dohodu o 
předškolním vzdělávání, jak tomu bylo u obcí Nová Ves  Bítouchov před stanovením školského 
obvodu, a na přijetí  konkrétních děti uzavírat dále samostatné dohody. Podmínky docházky 
ptýrovských dětí jsou stanovené stejně jako pro děti z Nové Vsi a Bítouchova, tj. zálohově 7.000,- Kč 
za úhradu neinvestičních nákladů s vyúčtováním úhrady do února následujícího roku. 
Zápis dětí do MŠ již proběhl 10.5.2018, na základě informace ředitelky MŠ je v rámci kapacity MŠ 
možné přijmout jedno dítě z Ptýrova. 
Obec Ptýrov s návrhem smlouvy souhlasí. 
Na jednání zastupitelstva informovala ředitelka MŠ paní Vlastová o skutečnosti, že dítě, které přišlo k 
zápisu do MŠ v Bakově nad Jizerou absolvovalo současně zápis i v MŠ v Mnichově Hradišti. Obě MŠ 
byly ochotné dítě přijmout a rodiče dítěte se rozhodli zapsat k předškolnímu vzdělávání své dítě v MŠ 
v Mnichově Hradišti a ne v našem městě. Vzhledem k tomu, že do budoucna by mohla nastat situace, 
že obec Ptýrov bude mít zájem umístit děti v naší školce, bylo navrženo dohodu schválit přesto, že v 
letošním roce nebude využita. Do budoucna bude možné v případě zájmu řešit společný školský obvod 
s Ptýrovem.  Ředitelka MŠ informovala, že v MŠ bylo 52 volných míst, k zápisu přišlo 54 dětí, dvě 
děti nebyly přijaty.   
Zvukový záznam: 2:08 - 2:11 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z157/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření Rámcové dohody o zajištění předškolního vzdělávání mezi městem Bakov nad Jizerou, obcí 
Ptýrov, Ptýrov č.p. 19, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO 00509183 a Mateřskou školou Bakov nad 
Jizerou, Palackého 978, Bakov nad Jizerou, IČO 70994986,  
u k l á d á 
OPVV zajistit uzavření rámcové dohody.  
 
10) Jmenování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. 
Město Bakov nad Jizerou je vlastníkem akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Zástupcem v dozorčí radě společnosti je starosta města Radim Šimáně. 
Valná hromada VaK Mladá Boleslav a.s. se bude konat 14. 6. 2018, z toho důvodu je nutné 
zastupitelstvem delegovat svého zástupce, který bude mít právo činit veškeré právní úkony k nímž je 
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město oprávněno jako akcionář společnosti. Starosta města se nemůže valné hromady zúčastnit jako 
delegát, protože je předsedou dozorčí rady, proto bylo nutné delegáta města a jeho náhradníka schválit 
z řad zastupitelů. 
Bylo navrženo jmenovat delegáty ve stejném složení jako v minulém roce, tj. pana Vladimíra Šlégla a 
jeho zástupkyní Mgr. Jaroslavu Černou. Oba navržení o nominaci vědí a souhlasí s ní. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 2:11 - 2:12 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z158/3-2018 
Zastupitelstvo města 
d e l e g u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v 
platném znění pana Vladimíra Šlégla, zastupitele města Bakov nad Jizerou, [osobní údaj odstraněn], 
294 01 Bakov nad Jizerou, jako zástupce města Bakov nad Jizerou na valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 46356983, se sídlem Čechova 1151, 293 01 Mladá 
Boleslav, která se bude konat dne 14. června 2018 v taneční škole Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav.  
Zástupce města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna 
obec jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., zejména tedy účastnit se 
valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady 
a.s. a k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení záležitostí, týkajících se 
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k 
projednávanému programu. 
Jeho náhradníkem je stanovena Mgr. Jaroslava Černá, zastupitelka města Bakov nad Jizerou, [osobní 
údaj odstraněn], 294 01 Bakov nad Jizerou se stejnými oprávněními. 
 
11) Zásady používání Sociálního fondu 
V souladu s § 5 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst.2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou zastupitelstvu města předloženy ke schválení „Zásady 
používání Sociálního fondu Města Bakov nad Jizerou“. 
Výše uvedené zásady byly projednány s vedením města a schváleny závodním výborem  OSSOO 
Základní organizace MěÚ Bakov nad Jizerou dne 26.04.2018. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Kavan: dle jeho názoru by měla být možnost lépe zaměstnance odměňovat, odměny by měly být 
výrazně vyšší. 
P. Šlegl: objem prostředků odváděných do fondu nedovoluje odměny navyšovat, nicméně souhlasí s 
panem Kavanem.  
Mgr. Šulc: je otázkou, zda by tato záležitost měla být řešena právě tímto fondem. 
Ing. Veselý: odměny může řešit zaměstnavatel z jiných zdrojů, nemusí právě z tohoto fondu.  
P. Kavan: navrhl, aby vedení města ve spolupráci s vedoucím finančního odboru našli možnost, jak 
navýšit objem finančních prostředků v sociálním fondu a ve spolupráci s tajemnicí města řešit 
mzdovou politiku města.  
Zvukový záznam: 2:12 - 2:17 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z159/3-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
"Zásady používání Sociálního fondu Města Bakov nad Jizerou" 
  
12) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od posledního jednání zastupitelstva byla radou města schválena následující rozpočtová opatření: 
Rozpočtové opatření č. 8 (usnesení rady č. R586/8-2018 ze dne 9.4.2018) 
- přeposlání finančních prostředků týkajících se dotační akce „Školka hrou za poznáním“ 
Mateřské  
 škole Bakov nad Jizerou ve výši Kč 237.944,- 

-231.31 UZ: 33063 4116 +237,95tis. Kč 
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-231.31 3111 5336 +237,95tis. Kč 
Rozpočtové opatření č. 9 (usnesení rady č. R606/9-2018 ze dne 25.4.2018) 
- přijetí doplatku dotace ve výši Kč 46.915,- od SFŽP týkající se akce "Vegetační úpravy u 

 stadionu" z roku 2015. 
-231.31 UZ:90104 4213 +46,96 tis. Kč 

Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:17 - 2:18 hod.  
Usnesení č. Z160/3-2018 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 8 - přeposlání finančních prostředků týkajících se 
dotační akce „Školka hrou za poznáním“ Mateřské škole Bakov nad Jizerou a  č. 9. - přijetí doplatku 
dotace týkající se akce "Vegetační úpravy u stadionu" 
 
13) Rozpočtové opatření č. 10 Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Mateřské školy  
Rada města schválila vypsání výběrového řízení na rekonstrukci kotelny v MŠ. Do výběrového řízení 
se přihlásili dva uchazeči. Po prvním jednání hodnotící komise byli účastníci vyzváni k vysvětlení 
některých nesrovnalostí v nabídkách, které ve stanovené lhůtě doložili.  
Hodnotící komise doporučila zadavateli, aby jako nejvhodnějšího dodavatele vybral účastníka s 
nejnižší nabídkovou cenou, a to Tempoterm, spol. s r.o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4, IČO: 
42726841.  
Vzhledem k překročení částky v rozpočtu města, v němž bylo na tuto akci alokováno 2 000 000,- Kč, 
žádá OSMM zastupitelstvo města o rozpočtové opatření na vyčlenění částky 810.000,- Kč z FRR na 
dofinancování opravy topení v MŠ. 
Rada města již závěry výběrového řízení projednala a schválila a odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo 
s podmínkou, že zastupitelstvem města bude schváleno rozpočtové opatření na dofinancování akce.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:18 - 2:19 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z161/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 10 na vyčlenění částky Kč 810.000,- z FRR na dofinancování rekonstrukce 
topení v Mateřské škole. 
231.30 3111 6121 +810tis. Kč 
231.30 6330 4133 +810tis. Kč 
236.21 6330 5345 +810tis. Kč 
 
14) Rozpočtové opatření č. 11 - vyúčtování voleb Prezidenta ČR 
Ve dnech 12. - 13. ledna 2018 a 26. -27. ledna 2018 proběhly volby Prezidenta ČR. Na výdaje spojené 
s konáním voleb byla do rozpočtu (rozpočtové opatření č.. 2) přijata záloha na volby ve výši Kč 
191.916,-. Skutečné výdaje voleb činily K č 261.294,34. Rozdílná částka ve výši Kč 69.374,34 byla 
řádné vyúčtována s žádostí o doplatek. Z hlediska rozpočtu je nyní potřeba upravit příslušný paragraf 
rozpočtu dle skutečnosti a, do doby než Středočeský kraj vypořádá vyúčtování, dofinancovat paragraf 
voleb na 100% skutečných výdajů. Dofinancování je navrženo převodem z kapitoly Správa, po 
finančním vypořádání voleb budou prostředky do kapitoly navráceny.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:19 - 2:20 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z162/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 11 na vyúčtování voleb Prezidenta ČR konaných ve dnech  12. - 13. ledna 2018 
a 26. -27. ledna 2018. 
231.30 6118 5019 +3,16tis. Kč 
231.30 6118 5021 +112,32tis. Kč 
231.30 6118 5139 +23,85tis. Kč 



   Stránka 9 / 17 

231.30 6118 5161 +0,10tis. Kč 
231.30 6118 5175 +2,09tis. Kč 
231.30 6118 5169 +69,38tis. Kč 
231.30 6118 5169 -141,52tis. Kč  
231.30 6171 5169 -69,38tis. Kč 
 
15) Žádost o poskytnutí dotace DS Tyl, rozpočtové opatření č. 12 
Dne 24.4.2018 dorazila na MěÚ žádost Divadelního spolku Tyl o poskytnutí dotace. Tato žádost je 
vyvolána konečným vyúčtování energií v budově Radnice. V roce 2017 byl domluven a schválen 
převod energií v budově Radnice z DS Tyl na město. Důvod pro tento převod byl jednak věcný 
(budovu nevyužívá jen DS Tyl, ale i město, MŠ a ZŠ), jednak ekonomický (město má díky nákupu na 
burze mnohem levnější energie). Změna smluvních vztahů proběhla k 31.1.2018, k tomuto dni jsou 
vyúčtovány i energie. Skutečná spotřeba energie však činila o Kč 16.000,- více, než byla poskytnuta 
dotace v rámci rozdělování dotací na rok 2018. O tuto částku DS Tyl žádá. 
Dotaci je možno poskytnout z rezervy pro dotace na církevní činnost (10.000,-) a z rezervy na 
zájmovou činnost (9.000,-) nebo převodem z FRR. V návrhu usnesení je uvedeno rozpočtové opatření 
na poskytnutí příspěvku z rezerv pro dotace.  
Zastupitelé se dohodli na financování z rezerv pro dotace. 
Zvukový záznam: 2:20 - 2:21 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z163/3-2018 
Zastupitelstvo města  
p r o j e d n a l a 
žádost Divadelního spolku Tyl, IČ 26585189 se sídlem Mírové náměstí 10, 294 01 Bakov nad Jizerou 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč 16.000,-. 
s c h v a l u j e 
poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 16.000,-  Divadelního spolku Tyl, IČ 26585189 se sídlem 
Mírové náměstí 10, 294 01 Bakov nad Jizerou z rezerv na dotace pro místní organizace, 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 12 na převod částek mezi kapitolami rozpočtu. 
231.30 3330 5223 -10tis. Kč 
231.30 3429 5229 -6tis. Kč 
231.30 3311 5229 +16tis. Kč 
u k l á d á 
finančnímu odboru zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
16) Podpora domácího kompostování ve městě Bakov n.J.-přijetí dotace a rozpočtové opatření č. 
13 
Město Bakov nad Jizerou bylo úspěšné se žádostí o poskytnutí podpory z SFŽP ČR (v rámci 
Operačního programu Životního prostředí, výzvy č. 05_17_062, prioritní osa 1,3 a 4) na projekt 
"Podpora domácího kompostování ve městě Bakov nad Jizerou". Cílem projektu je vybudování 
kapacity pro předcházení vzniku bioodpadu (koupě 500 ks kompostérů o objemu 1.000 l od vybraného 
dodavatele na základě výběrového řízení, které budou zapůjčeny občanům na dobu 5 let). 
Spoluúčast města v tomto projektu činí 15 % z předpokládaných celkových způsobilých nákladů. 
Celkové výdaje projektu činí 1.540.330,- Kč, celkové způsobilé výdaje projektu činí 1.502.820,- Kč, 
celková výše dotace činí 1.277.397,- Kč. Spoluúčast města činí 262.933,- Kč. Poskytovatel dotace 
nepodmiňuje dotaci schválením přijetí dotace zastupitelstvem nebo radou města, nicméně zvyklostí je 
předložit přijetí dotace zastupitelstvu. Financování projektu je nastaveno tak, že příjemce dotace 
profinancuje celou akci a po ukončení realizace a předložení vyúčtování projektu budou dotační 
prostředky vyplaceny na účet příjemce. V případě přijetí dotace Zastupitelstvem města je třeba provést 
také rozpočtové opatření na vyčlenění potřebné částky do rozpočtu města. 
Rada města schválila dne 9. 5. 2018 vypsání veřejné zakázky na nákup kompostérů. Otvírání obálek 
bude 30. 5. 2018. 
Realizace projektu musí být dokončena do 30. 11. 2018. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:21 - 2:22 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
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Usnesení č. Z164/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
přijetí dotace na spolufinancování projektu "Podpora domácího kompostování ve městě Bakov nad 
Jizerou" v rámci OPŽP z prostředků SFŽP (rozhodnutí identif. č. 115D314010137). 
s c h v a l u j e 
v souvislosti s realizací projektu "Podpora domácího kompostování ve městě Bakov nad Jizerou" 
rozpočtové opatření č. 13 ve výši 1.540.330,- Kč na profinancování projektu: 
231.22 3725 6122 +1.540,33 tis. Kč 
231.22 6330 4133 +1.540,33 tis. Kč 
236.21 6330 5345 +1.540,33 tis. Kč 
 
17) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou, 
rozpočtové opatření č. 14 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 06.09.2017 usnesením č. Z74/5-2017 souhlasí s podáním 
nabídky do výběrového řízení týkající se převodu pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou do 
vlastnictví Města Bakov nad Jizerou za předpokladu, že minimální vyhlášená kupní cena nepřesáhne 
výši ceny obvyklé, tj. 74.460,- Kč. Na části pozemku fakticky stojí stavba čp. 4, která je ve vlastnictví 
Města. Výběrové řízení s aukcí, je vyhlášeno  dne 05.05.2018, vyhlášená minimální kupní cena je ve 
výši 75.000,--  Kč, obálka s nabídkou musí být doručena do 06.06.2018, do 8:30 hod. 
Uvedená cena je nižší než v předchozím výběrovém řízení (83.730,-- Kč), a v podstatě pouze o 540,- 
Kč vyšší než město původně nabízelo. Z tohoto důvodu OSMM navrhuje pozemek koupit.  
Jedná o majetkoprávní vypořádání a je nutné tuto záležitost co nejdříve uzavřít. Koupě pozemku je v 
dané chvíli nejefektivnější řešení, město totiž hradí ÚZSVM náklady bezesmluvního užívání. Tím se 
celá věc s ÚZSVM úspěšně dokončí (chodník před čp.4 byl převeden bezúplatně, část parku 
vykoupena, bezúplatný převod nebyl v tomto případě v souladu se zákonem možný).   
S ohledem na  platné usnesení zastupitelstva města ze dne 06.09.2017 č. Z74/5-2017  musí podání 
nabídky do výběrové řízení schválit zastupitelstvo a revokovat uvedené usnesení zastupitelstva města. 
Je také nutné počítat s provedením rozpočtového opatření. Město letos vykoupilo od ÚZSVM 
pozemky v parku u DPS, a tím byly finanční prostředky na letošní rok vyčerpány. 
Rada města dne 09.05.2018 výše uvedené projednala a uložila předložit věc zastupitelstvu města s 
doporučením pozemek koupit. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:22 - 2:23 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z165/3-2018 
Zastupitelstvo města 
r e v o k u j e  
usnesení č. Z74/5-2017 ze dne 06.09.2017 v části : "za předpokladu, že minimální kupní cena 
nepřesáhne částku 75.000,-- Kč", 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č.14 na vyčlenění částky Kč 75.000,-- z FRR na nákup pozemku parc.č.st.842/3 
k.ú. Bakov nad Jizerou  
231.30 2212 6130 +75tis. Kč 
231.30 6330 4133 +75tis. Kč 
236.21 6330 5345 +75tis. Kč 
u k l á d á 
OSMM zajistit podání nabídky do výběrového řízení. 
  
18) Rozpočtové opatření č.15 Zvířetice - ochrana železniční trati 
Město na základě zkoumání místa pádu zdiva (pod hradem Zvířetice) připravuje vybudování ochranné 
dynamické bariéry (DB). DB je navržena cca do poloviny svahu  - ve výšce 3,5 m a  délce 90 m v 
místě, kde dochází k terénnímu zlomu (výrazná změna sklonu svahu). 
Na základě posouzení společností  SCE CZ s.r.o., kde by mohlo dojít k uvolnění větších kubatur 
zdiva, je dle Mgr. Tichého (společnost STRIX Chomutov a.s.)  nutné zvolit DB třídy 750 Kj. Toto 
opatření má zajistit  zabezpečení železniční trati.  
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Nyní probíhají vyjadřovačky příslušných a dotčených orgánů k navrženému způsobu, společně s 
dalšími opatřeními a kroky vedoucími k realizaci, včetně zajištění zhotovitele. 
Z důvodu operativy a možností následné bezodkladné instalace je nyní navrženo ke schválení toto 
rozpočtové opatření ve výši kalkulovaného rozpočtu na provedení díla. 
Starosta spolu s panem Horynou doplnili, že realizace byl byla vhodná  směřovat do doby plánované 
výluky SŽDC, což by mělo být v době dovolené Škoda a.s., tj. červenec letošního roku. SŽDC je 
ochotné městu vyjít vstříc s rozsahem výluky, dle společnosti STRIX a.s. výluka ani nebude potřeba. 
Rada města o realizaci jednala s tím, že uložila správě majetku města zajistit další nabídky a věc 
předložit opět radě města. Podle projektanta je nabídka společnosti STRIX a.s. přiměřená.  
Mgr. Štěpánová: proč neproběhlo klasické výběrové řízení? 
P. Horyna: město tlačí čas, hrozí havárie a z toho důvodu byla věc předložena radě města se žádostí o 
výjimku, rada si vyžádala pro porovnání další nabídky. Dotčené orgány byly požádány o vyjádření, 
stavební povolení není potřeba. Rada města rozhodne, zda bude zakázka zadána napřímo, nebo zda 
bude vypsáno výběrové řízení. Termín DB realizace dle firmy je 60 dní od zadání. Všechny tyto 
aspekty bude nutné zohlednit při rozhodování o způsobu zadání zakázky.  
Mgr. Štěpánová si vyžádala přehled o udělených výjimkách ze směrnice města pro zadávání veřejných 
zakázek.  
Zvukový záznam: 2:23 - 2:35 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z166/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 15 na vyčlenění částky  1 268 100,-Kč z FRR na  Zvířetice -ochrana železniční 
trati prostřednictvím dynamické bariéry 
231.30 3326 5171+         1 268 100,-tis. Kč 
231.30 6330 4133 +        1 268 100,-tis. Kč 
236.21 6330 5345 +        1 268 100,-tis. Kč 
  
19) Rozpočtové opatření č. 16 - Rekonstrukce házenkářského hřiště - převod prostředků z roku 
2017  
V roce 2017 byla realizována rekonstrukce házenkářského hřiště za Sokolovnou. Při předávání díla 
byly zjištěny nedostatky v provedených pracích a bylo domluveno jejich odstranění. Vzhledem k 
tomuto bylo stanoveno a nevyplaceno zádržné až do doby odstranění těchto vad. Vzhledem ke 
klimatickým podmínkám a rozpisu domácích zápasů oddílu národní házené došlo k jejich odstranění v 
těchto dnech. V rozpočtu města na rok 2018 tato částka nebyla zohledněna. 
Převzetí díla po odstranění vad se uskutečnilo dne 19.5.2018, kdy nám byla dodavatelem předána i 
poslední faktura. Částka poslední faktury činí Kč 347.956,34. ( výše zádržného) Prostředky na její 
úhradu je potřeba převést ze zůstatku minulého roku, respektive z FRR, kam bude nedočerpaná částka 
z minulého roku v rámci závěrečného účtu převedena.   
Na dotaz Mgr. Štěpánové Mgr. Šulc informoval, že hřiště je ve všech ohledech v pořádku.  
JUDr. Dvořák ocenil práci v areálu, požádal, aby vedení města vzalo v úvahu využití prostoru před 
házenkářským hřištěm pro sportovní halu.  
Starosta doplnil, že se vedení zabývalo možností stavby haly u házenkářského hřiště, nicméně 
rozměrově se do tohoto prostoru nevejde. Možností je stavba přetlakové haly u školy, je plánovaná 
schůzka s odborníkem.  
Zvukový záznam: 2:35 - 2:38 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z167/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 16 na převod částky 348.000,- z FRR na doplatek zádržného na rekonstrukci 
házenkářského hřiště za Sokolovnou. 
231.30 3412 6121 +348tis. Kč 
231.30 6330 4133 +348tis. Kč 
236.21 6330 5345 +348tis. Kč 
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20) Mimořádné odměny zastupitelů  
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 k projednání předloženy na jednání 26.3.2018, nicméně v diskuzi zastupitelé nedošli ke 
shodě, zejména v kritériích, na základě kterých by měly být mimořádné odměny poskytovány. 
Vedoucímu úřadu bylo uloženo, aby ve spolupráci s finančním odborem a ve smyslu návrhů, které 
padaly na jednání zastupitelstva upravil navržené zásady a předložil je na dalším jednání.  
Upravený návrh zásad byl přílohou písemného podkladu k jednání.  
Mgr. Štěpánová: otázkou je, zda by zastupitelstvo o této věci mělo rozhodovat v tak malém počtu, 
zastupitelé po krátké diskuzi přistoupili k hlasování.  
Zvukový záznam: 2:38 - 2:41 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z168/3-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
Zásady pro poskytování mimořádných odměn členům zastupitelstva města Bakov nad Jizerou. 
 
21) Návrh na mimořádnou odměnu místostarostovi města  
Zastupitel města pan Šlegl navrhl mimořádnou odměnu místostarostovi města Václavovi 
Grűnwaldovi. V případě, že budou schváleny Zásady pro poskytování mimořádných odměn 
neuvolněným zastupitelům, jsou splněny podmínky pro poskytnutí mimořádné odměny.  
Důvodová zpráva pana Šlegla: 
„Na řádném Zastupitelstvu města, konaného dne 12.12.2017 jsem navrhl udělit mimořádnou odměnu 
neuvolněnému místostarostovi města panu Václavu Grűnwaldovi za splnění investičních a 
neinvestičních plánovaných akcí. Aby bylo zřejmé, co mě k tomuto návrhu přimělo, předložil jsem 
zastupitelům výčet akcí za stávající volební období. Výčet mnou uvedených akcí si lze poslechnout z 
pořízeného zvukového záznamu. Nepovažuji totiž za spravedlivé, odpovědné a férové, aby z důvodu 
neuvolněnosti pro výkon jeho funkce nebyl finančně odměněn, když cca 90% všech akcí zabezpečoval 
právě on a navíc na zkrácený úvazek a mnohdy ve svém osobním volnu o sobotách a nedělích. Nově 
dle novely zákona 128/2000 Sb. může dle nařízení vlády č.318/2017 Sb. být neuvolněnému 
místostarostovi města navržena odměna až do výše jeho dvouměsíčního platu, tj. v daném případě 
60.tis.Kč. Odměnu lze vyplatit za podmínky, že bude postupováno dle „Zásad pro poskytování 
mimořádných odměn členům zastupitelstva města“. Tuto možnost jsem písemně  ověřoval 
prostřednictvím dotazu na právní kancelář pana Nevyjela“. 
Vzhledem k hraničnímu počtu zastupitelů a s ohledem na skutečnost, že místostarosta města, kterého 
se tento bod bezprostředně týká, oznámil střet zájmů, navrhl starosta tento bod stáhnout a předložit na 
příštím jednání. 
Zvukový záznam: 2:41 - 2:44 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z169/3-2018 
Zastupitelstvo města 
s t a h u j e   z   p r o g r a m u 
návrh na poskytnutí mimořádné odměny Václavovi Grűnwaldovi za nadstandardní činnost při 
zajišťování realizace investičních akcí města, 
u k l á d á 
vedení města věc předložit na příštím jednání zastupitelstva města. 
 
22) Žádost o prodej části pozemku parc.č.99/8 k.ú. Malá Bělá 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29.01.2018 usnesením č. Z 129/1-2018 neschválilo žádost 
ze dne 09.10.2017 týkající se koupě části pozemku parc.č.99/8, o výměře 85 m2 k.ú. Malá Bělá. Paní 
[osobní údaj odstraněn]  žádala o koupi části pozemku parc.č.99/8, za účelem parkování rodinného 
vozidla. Manželé [osobní údaj odstraněn], koupili totiž sousední nemovitost, rodinný dům čp.12, v 
říjnu 2017. U rodinného domu bohužel není místo k parkování.  Žadatelé navrhli odkoupení pozemku, 
následně provedení terénních úprav pro parkování, v případě potřeby také přesazení dopravního 
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zrcadla umístěného v blízkosti křižovatky u restaurace Klokočka na stožár VO. Žadatelé možnost 
pronájmu pozemku neakceptovali.  
Na jednání ZaM 29.01.2018 bylo mimo jiné diskutováno o té skutečnosti, že část rodinného domu 
čp.12 stojí na pozemku města. V rámci diskuze se zastupitelé se žadateli dohodli, že žádost nebude 
schválena s tím, že žadatelé podají novou žádost, a to o odprodej části pozemku, která se nachází pod 
domem žadatelů.  
Vzhledem k výše uvedenému si manželé [osobní údaj odstraněn]  emailem dne 19.02.2018 požádali o 
odkup části pozemku parc.č.99/8, na němž stojí stavba rodinného čp. 12, dle přiloženého GP se jedná 
o p.p.č.99/35  výměře 16 m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání, kdy zájemce je vlastníkem stavby 
na prodávaném pozemku města, jedná se o přímý prodej. Žadatelé současně nabízí ke koupi část 
p.p.č.st.26/1, označeného v GP jako díl „a“, o výměře 6 m2. Jedná se o část pozemku ost. plocha, ost. 
komunikace, jenž je součástí travnatého pásu u krajské komunikace II/276. S ohledem na možnost 
případné výstavby chodníku je nutné  majetkové vztahy vypořádat. 
Vzhledem k tomu, že se zde nabízí i možnost směny, je potřeba uvažovat i v tomto směru. 
Rada města na svém jednání dne 14.03.2018 výše uvedené projednala a usnesením č. R567/6-2017 
schválila vyvěšení záměru prodeje nebo směny předmětných částí pozemků. Záměr vyvěšen dne 
23.03.2018, sejmut dne 12.04.2018. Na výše uvedený záměr reagovali žadatelé emailem dne 
05.04.2018, kdy souhlasí s navrhovanou směnou s doplatkem městu 1320,- Kč (100Kčx6m2  za 
travnatý pás, ve vlastnictví  žadatelů, oproti 120Kčx16m2 za část pozemku pod čp.12, ve vlastnictví 
města). 
Kupní cena je v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí. Navrhovaná cena za výkup pozemku do 
vlastnictví města je nižší než v posledním případě v r.2017, kdy cena byla 150 Kč/m2.  
Nyní bylo zastupitelstvu navrženo ke schválení uzavření směnné smlouvy s žadateli a s finančním 
vyrovnáním.    
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:44 - 2:45 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z170/3-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy směnné týkající se části pozemku parc.č.99/8, označenou v GP č. 318-775/2017 
jako p.p.č.99/35, o výměře 16 m2 za část pozemku parc.č.st.26/1, označenou v GP č. 318-775/2017 
jako díl „a“, o výměře 6 m2, vše v k.ú. Malá Bělá, mezi Městem Bakov nad Jizerou a manželi [osobní 
údaj odstraněn], s finančním doplatkem Kč 1320,-- ve prospěch Města Bakov nad Jizerou, za 
podmínek stanovených smlouvou 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
 
23) Územní studie "Trenčín - Bakov nad Jizerou" 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.5.2017 usnesením č. Z 37/3-2017 uložilo OSMM zajistit 
zpracování studie komplexního řešení lokality na Trenčíně - p.p.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou, (za 
obchodem potravin a řeznictví) . Společnost HERNGROUP CZ s.r.o. dokončila zpracování územní 
studie pro vnitřní potřeby města v březnu/2018. Studie nebude sloužit jako podklad pro rozhodování v 
území podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění jako územně plánovací podklad. V rámci územní 
studie je řešena koncepce rozvržení pozemků, na kterých mají být umístěny stavby pro rodinné 
bydlení a plochy veřejného prostranství, jehož součástí bude umístěná dopravní a technické 
infrastruktury.  
Městu byly předloženy 4 návrhy řešení území. Návrhy byly projednány v Komisi pro bezpečnost a 
veřejný pořádek a Komisi stavební a investiční. Rada města Bakov nad Jizerou usnesením č. R514/4-
2018 ze dne 05.02.2018 souhlasila s vypracováním studie v souladu s navrhovanou variantou č. 2. 
Varianta č. 2 řeší dopravní napojení území z Boleslavské ulice, Bakov nad Jizerou (pozemek parc.č. 
1234/2, jednosměrnou komunikací (v šíři 4,6m), která je součástí veřejného prostranství v šíři 6,5m, 
parkovacími výhybnami a odstavnými plochami, které se naházejí při vjezdu do řešeného území. 
Výjezd je řešen s napojením na pozemek parc.č. 831/48 . V rámci řešení nebyly předmětem pozemky 
parc.č. 831/48, parc.č. 831/33,  přes které se předpokládá řešenou lokalitu připojit k místní 
komunikace ul. Slunečná, nacházející se na pozemku parc.č. 831/18 v k.ú. Bakov nad Jizerou. Šíře 
veřejného prostranství řešené lokality je v šíři 6,5m, která bezproblémově umožní vozidel 
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integrovaného zásahového systému a vozidel pro odvoz domovního odpadu. V rámci navržení 
parcelace (varianty č. 2) vznikne 7 pozemků určených k zástavbě rodinnými domy se zahradami o 
velikosti cca 762 m2 - 950 m2. V případě jakékoliv realizace je nutná součinnost s vlastníky 
dotčených pozemků.  
Z výše uvedeného vyplývá, že část pozemku p.č.831/8 a část 831/9 je vhodná pro stavbu 2 rodinných 
domů. Pozemek p.č.831/9 je ve vlastnictví manželů Kožíškových. To znamená, že pokud chce město 
prodat 2 stavební parcely, je nejdříve nutné vstoupit v jednání s vlastníky a nezbytnou část pozemku 
vykoupit. S vlastníky dotčených pozemků nebylo jednáno, aby nevznikl mylný dojem, že město chce 
rozparcelovat "zabrat" jejich pozemky, bez jejich souhlasu. Mapa majetkových vztahů je součástí 
přílohy. 
Rada města dne 05.02.2018 usnesením č. R514/4-2018 uložila předložit zpracovanou studii 
zastupitelstvu k rozhodnutí o dalším postupu.  
P. Kavan: dle jeho názoru dochází ke kolizi s plánovanými podzemními kontejnery, p. Peroutka 
vysvětlil, že tomu tak není. P. Kavan se domnívá, že v dané chvíli se jedná o splnění úkolu uloženého 
zastupitelstvem, které nemůže přijímat žádné rozhodnutí, neboť pozemky, kterých se studie týká, 
nejsou v majetku města. Většina pozemků jsou jednoho soukromého majitele.  
Další diskuze byla vedena na téma, zda je smysluplné  o této záležitosti jednat, pokud město má v 
lokalitě pouze jeden pozemek. 
Mgr. Štěpánová: navrhla přijmout usnesení v tom smyslu, že zastupitelstvo bere na vědomí 
předloženou studii a ukládá správě majetku města jednat s vlastníky pozemků v dané lokalitě o dalším 
řešení. Následně věc předložit zastupitelstvu.  
Mgr. Šulc: jedná se o splněný úkol, jednou z možností je jednat o prodeji pozemku města. 
Vlastník pozemků: studie se dotýká jejich pozemků, odhadem cca 1000m2, o vyhotovení studie nebyli 
informováni. Dle jeho informací bylo vypracováno několik variant. 
P. Kavan: vysvětlil podstatu ostatních variant a důvod, proč byla vybrána právě tato.  
Mgr. Šulc: zadáním bylo vypracování studie, ne řešení lokality, nyní se zastupitelstvo musí 
rozhodnout o dalším postupu. 
Dále bylo diskutováno o dotčených pozemcích, o cestě, která v lokalitě existuje, zda je soukromá a 
pod.  
Starosta navrhl hlasovat o návrhu usnesení Mgr. Štěpánové, zastupitelé souhlasili.  
Zvukový záznam: 2:45 - 2:58 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z171/3-2018 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
předloženou územní studii lokality "Trenčín - Bakov nad Jizerou" zpracovanou společností 
HERNGROUP CZ s.r.o., 
u k l á d á 
správě majetku města jednat s vlastníky pozemků v dané lokalitě o jejím dalším řešení včetně 
dotčených pozemků  831/48 a 831/33 v k.ú. Bakov nad Jizerou. 
 
24) Žádost o prodej č.p.p.č.775/69 a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
Pan [osobní údaj odstraněn], vlastník pozemků parc.č.775/74,775/75 a 775/116, vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou v lokalitě „Na Výsluní“, uvedených na LV č. 1798, žádá dopisem dne 21.03.2018 o koupi částí 
pozemků parc.č.775/69 a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, které jsou ve vlastnictví města, za 
účelem zajištění přístupu svých pozemků pro výstavbu rodinného domu. V současné době probíhá 
zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby infrastruktury v lokalitě 
„Na Výsluní“ (DUR). S ohledem na současný průběh vyhotovení DUR není vhodné nakládat s 
pozemky. DUR totiž mimo jiné určí, které pozemky jsou nezbytné k vybudování infrastruktury. Výše 
uvedené bylo projednáno s OSŽP.  
Rada města dne 09.04.2018 žádost projednala a usnesením č. R 595/8-2018 uložila OSMM předložit 
věc zastupitelstvu města s doporučením žádosti nevyhovět, a to s ohledem současný průběh 
vyhotovení DUR. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Kavan: důvodem doporučení rady nevyhovět je, že by se tímto značně omezil pozemek města, kde 
by mohla být přístupová komunikace, rada současně doporučila umožnit zřízení věcného břemena ve 
prospěch pana [osobní údaj odstraněn]  natažením sítí přes pozemek města. 
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Mgr. Štěpánová: [osobní údaj odstraněn]  tedy nespadají do lokality Výsluní?  
P. Peroutka:  v DUR je pro pana [osobní údaj odstraněn]  plánovaný samostatný hlavní řad, aby pan 
[osobní údaj odstraněn]  mohl stavět a v budoucnu bylo možné  v něm pokračovat, protože podle ÚP 
by zde měla být komunikace. Zatím to však není potřeba.    
Starosta: dojde-li k následné realizaci, bude nutné stejně na vedení vodovodního řadu věcné břemeno 
zřídit. 
P. Štěpánek: dle jeho názoru není toto řešení koncepční, nicméně s ohledem na dlouhodobé problémy 
pana [osobní údaj odstraněn]  doporučuje vyjít mu maximálně vyjít vstříc.  
Starosta navrhl hlasovat o neschválení prodeje . 
Zvukový záznam: 2:58 - 3:05 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z172/3-2018 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e 
prodej části pozemků parc.č.775/69 a 775/92, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou na základě žádosti ze dne 
21.3.2018 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatele  
  
25) Žádost o koupi č.p.p.č.100/1 k.ú. Malá Bělá 
Manželé [osobní údaj odstraněn],  požádali dopisem dne 24.04.2018 o koupi části pozemku 
parc.č.100/1 k.ú. Malá Bělá, z důvodu zachování intimní zóny v části zahrady a narovnání 
vlastnických hranic z hlediska geometrického a katastrálního.  
Pozemek parc.č.100/1, druh pozemku ost. plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 3912 m2   je 
dle územního plánu definován jako zastavitelná plocha, BI individuální bydlení venkovského typu, 
min. výměra pro výstavbu rodinného domu je 600 m2. 
Rada města i zastupitelstvo města se naposledy zabývaly záležitostí p.p.č.100/1, respektive žádostmi o 
odprodej, v roce 2016. Z diskuze zastupitelů na jednání dne 15.06.2016 vyplynulo, že je ekonomičtější 
prodat pozemek rozparcelovaný na stavbu rodinných domů a zasíťovaný. Zastupitelstvo města 
usnesením č. Z67/4-2016 neschválilo vyvěšení záměru prodeje p.p.č.100/1, a to vzhledem k případné 
výstavbě kanalizace v místní části Malá Bělá. 
Situace se od této doby nezměnila. Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. podala 
žádost o dotaci k OPŽP na projekt „odkanalizování v povodí Jizery“, jehož součástí je vybudování 
kanalizace na Malé Bělé.  Vzhledem k tomu, že předmětem žádosti je v podstatě část stavební parcely, 
OSMM nedoporučuje žádosti vyhovět.  
Rada města na svém jednání dne 09.05.2018 žádost projednala a uložila předložit věc zastupitelstvu 
města s doporučením pozemek neprodat, a to z výše uvedeného důvodu. 
Bez konkrétních připomínek.  
Zvukový záznam: 3:05 - 3:08 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z173/3-2018 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e 
prodej části pozemku parc.č.100/1, o výměře cca 200 m2 k.ú. Malá Bělá na základě žádosti ze dne 
24.4.2018 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatelé 
  
26) Informace vedení města 
Starosta předložil informace v písemné podobě, obsahem byly informace  o přípravě zadávací 
dokumentace na svoz a likvidaci komunálního odpadu a požádal zastupitele, aby pokud mají zájem se 
na tvorbě podílet , se přihlásili do pátku 25.5.2018. Dále informoval o implementaci GDPR, jednání o 
odkoupení OD Jizera, postupu v řešení PD na místní komunikace v Chudoplesích, termínu dalšího 
plánovaného jednání zastupitelstva,  realizaci projektu Bezpečnostního opatření v Chudoplesích, PD 
na stavební úpravy ZŠ, včetně konektivity, finalizaci workoutu na stadionu, rekonstrukci chatek ve 
VČAS, opravě opěrné zdi na Zvířeticích, výsadbě zeleně ve městě, postupu v projektu Snížení 
energetické náročnosti budovy Radnice, projektu Revitalizace náměstí, postupu v tvorbě SPRM, 
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realizaci Podzemních kontejnerů, vypsání výběrového řízení na kompostéry, výměně čekáren na 
Budách  a Trenčíně, navýšení alokace finančních prostředků určených na dotace na kanalizace, 
termínu konání Pojizerského festivalu a školní akademie. Dále bylo informováno o získaných dotacích 
na sanaci kleneb na Zvířeticích z MKČR a KÚ a dotace na svolávací systém pro JSDH. 
Zvukový záznam: 3:08 - 3:13 hod. 
Usnesení č. Z174/3-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
- přípravě zadávací dokumentace na svoz a likvidaci komunálního odpadu na další období 
- implementaci GDPR na městě 
- jednání o odkoupení OD Jizera s vlastníkem COOP 
- postupu v řešení PD na místní komunikace v Chudoplesích 
- termínech plánovaných jednání zastupitelstva 
- realizaci projektu Bezpečnostního opatření v Chudoplesích 
- PD na stavební úpravy ZŠ, včetně konektivity 
- finalizaci workoutu na stadionu 
- rekonstrukci chatek ve VČAS 
- opravě opěrné zdi na Zvířeticích 
- výsadbě zeleně ve městě 
- postupu v projektu Snížení energetické náročnosti budovy Radnice 
- postupu v přípravě Revitalizace náměstí 
- postupu v tvorbě Strategického plánu rozvoje města 
- realizaci Podzemních kontejnerů 
- vypsání výběrového řízení na kompostéry 
- výměně čekáren na Budách  a Trenčíně 
- přiznaných dotací na sanaci kleneb na Zvířeticích z MKČR a KÚ 
 
27) Diskuze zastupitelů 
Paní Čermáková: jaké jsou nové informace o Kanalizaci Malá Bělá? 
Starosta: mělo by dojít k navýšení alokace objemu finančních prostředků určených na kanalizace 
rozhodnutí o přiznání dotací by mělo být do července 2018. 
Paní Oliveriusová: při květnových oslavách nebyla na hřbitově odpovídající květinová výzdoba, 
květiny byly zvadlé, stav květinové výzdoby obecně ve městě není dobrý. 
JUDr. Dvořák požádal o sanaci smuteční kaple v kostele sv. Barbory, zejména omítka v interiéru není 
v dobrém stavu. P, Horyna informoval, že OSMM o tom ví, připravuje se projekt a počítá se s jeho 
realizací z rozpočtu příštího roku, případně získání dotace.   
Mgr. Štěpánová: je řešeno parkování na křižovatce Boleslavská a Husova u zastávky? Často je tam 
kolize, bylo by možné řešení např. odbočovacím pruhem, případně zákazem odbočení pro kamiony. 
P. Kavan: řešit to v dané chvíli nelze, byly hledány možnosti, , na Trenčíně je špatný rozhledový úhel 
pro kamiony ve směru na Hradiště. Všechny možnosti byly řešeny ve spolupráci s Policií ČR. Dle 
názoru PČR by se musela překopat celá křižovatka, což je velice rozsáhlý zásah do krajské 
komunikace s odhadovanými náklady 12 -15 mil. Kč. Záliv nelze zrušit, protože se jedná o dotační 
projekt. Paní Čermáková se domnívá, že mnoho kolizí v tomto místě nastává ve chvíli, kdy vozidla 
parkují v místě, kde nemají, domnívá se, že by se zde daly umístit betonové květináče.   
Mgr. Štěpánová: vedle fary v ul. 5. května po pravé straně směrem ke stadionu stávají kamiony, což 
není žádoucí. Požádala o součinnost městskou policii.  
P. Čermáková: pochválila úpravu chodníku k železničnímu mostu.  
Zvukový záznam: 3:13 - 3:26 hod. 
 
28) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn]  s požadavkem, aby jí bylo umožněno také věcné 
břemeno přístupu jako panu [osobní údaj odstraněn].  
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29) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 21:40 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další jednání se uskuteční 
27.6.2018. Kompletní zvukový záznam z jednání je umístěn na webových stránkách 
www.https://www.bakovnj.cz/samosprava\zastupitelstvo-mesta. 
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