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Zápis 
 5. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

17.09.2018 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 19 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Bc. Jiřina Štučková, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, 
Lubomír Peroutka, Jitka Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka, Tomáš Horyna,  
Hosté:  zástupci spol. MEPCO s.r.o. Mgr. Nela Hrušková a Mgr. Adéla Bohuslavová – k bodu č. 5 

Miroslav Landa, Bc. Pavel Čejka – k bodu č. 19 
 Mgr. Lenka Jindrová – k bodu č. 20 
 zástupci Spolku Výsluní – k bodu č. 20 
Omluvení: Dagmar Vlastová, Ing. Mgr. Pavel Beran, Ing. Bc. Petra Kremlová 
Ověřovatelé: Mgr. Michaela Vrabcová, Ing. Josef Rechcigl 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Schválení Strategického pánu rozvoje města na období 2018 - 2028 
6) Hospodaření města k 30.6.2018 
7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
8) Rozpočtové opatření č. 23 - vyrovnání voleb Prezidenta ČR 
9) Žádost o spolufinancování investice - SK Bakov nad Jizerou 
10) Rozpočtové opatření č. 25 na rekonstrukci topení v Mateřské škole 
11) Žádost o finanční podporu pro MAS Boleslavsko 
12) Odpis nedobytné pohledávky 
13)  Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva - anonymizace zvukového záznamu 
14) OZV č. 1/2018 
15) Převod stavby komunikace, veřejného osvětlení a pozemků v obci Chudoplesy I. část 
16) Žádost o koupi č.p.p.č.800/3 k.ú. Bakov nad Jizerou 
17) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.1243/11 k.ú. Bakov nad Jizerou, 

chodník Pražská ul. 
18) Dobývací prostor - aktuální informace 
19) Žádost o koupi pozemků parc.č.619,620/1,621/1, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
20) Lokalita Výsluní  - smlouva o vzájemných právech a povinnostech a smlouva o financování 
21) "OD Jizera" možnost koupě, zřízení služebnosti v čp.10, budova radnice 
22) Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
23) Diskuze občanů 
24) Informace vedení města 
25) Diskuze zastupitelů 
26) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:07 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 19 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna 
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nadpoloviční většina. Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jeho 
jednání vyhlášeno způsobem v místě obvyklým.  
 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navrženi Ing. Josef Rechcigl a Mgr. Michaela Vrabcová. 
Zastupitelé neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z193/5-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení Ing. Josefa Rechcigla a Mgr. Michaelu Vrabcovou.  
  
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Dodatečně byly 
rozeslány a je navrženo je zařadit na program jednání body: Žádost o koupi pozemků 
parc.č.619,620/1,621/1, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, Dobývací prostor - aktuální informace, Lokalita 
Výsluní  - smlouva o vzájemných právech a povinnostech a smlouva o financování, "OD Jizera" 
možnost koupě, zřízení služebnosti v čp.10, budova radnice a Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka 
u Bakova nad Jizerou. 
Zvukový záznam: 0:04 - 0:06 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z194/5-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce rozšířený o body : Žádost o koupi pozemků 
parc.č.619,620/1,621/1, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, Dobývací prostor - aktuální informace, Lokalita 
Výsluní  - smlouva o vzájemných právech a povinnostech a smlouva o financování, "OD Jizera" 
možnost koupě, zřízení služebnosti v čp.10, budova radnice a Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka 
u Bakova nad Jizerou. 
  
4) Diskuze občanů 
Přítomní občané neměli zájem diskutovat o bodech mimo program jednání.  
 
5) Schválení Strategického pánu rozvoje města na období 2018 - 2028 
V závěru roku 2017 rozhodlo město o zpracování strategického plánu rozvoje města a po provedeném 
výběrovém řízení rozhodlo o přidělení zakázky vítěznému uchazeči, společnosti MEPCO, s. r. o. 
(Mezinárodní poradenské centrum obcí). V prosinci 2017 bylo realizováno úvodní jednání o způsobu 
spolupráce na zakázce “ Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018-2028”. 
Vzhledem k tomu, že se v případě strategického plánu jedná o dlouhodobý proces (celý komplex 
strategického řízení, vč. následné realizace cílů nastavených ve strategii), byly na jednání projednány 
organizační postupy pro zpracování strategického plánu, byl odsouhlasen harmonogram a struktury 
procesu. Dále byly určeny kontaktní osoby a nastaven systém vzájemné komunikace mezi 
zpracovatelem a zadavatelem. Současně byla ustavena pracovní skupina a řídící skupina projektu, 
včetně určení jejich rolí.  
Strategické řízení není jednorázový proces, jedná se o trvalou aktivitu města, která začíná vytvořením 
strategického dokumentu (obsahujícího analytickou, návrhovou a implementační část), ale následuje 
jeho naplňováním prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, průběžným vyhodnocováním 
úspěšnosti při plnění cílů a navrhováním změn k zefektivnění strategického řízení. Jedná se o komplex 
aktivit, do kterých musí být zahrnuta řada subjektů, které se aktivně podílejí na rozvoji města. Z tohoto 
důvodu bylo nutné ukotvit organizační strukturu související s těmito procesy. Pracovní skupina byla 
sestavena z 26 členů - zástupců realizátorů kulturních akcí, zástupců spolků, zaměstnavatelů, ředitelek 
MŠ a ZŠ Bakov nad Jizerou, zástupců Městského úřadu Bakov nad Jizerou, zastupitelů města, 
zástupců osadních výborů atd. Pod metodickým vedením externího konzultanta, společnosti MEPCO, 
s. r. o., zajišťovala pracovní skupina vstupy pro analytické práce, dále formulovala nastavení cílů a 
priorit v návrhové části strategie. Své výstupy předávala pracovní skupina řídicí skupině k přijetí 
usnesení o klíčových parametrech strategie (počty a zaměření cílů, priorit, přiřazení gestorů 
jednotlivým cílům apod.). 
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Operativními činnostmi souvisejícími s tvorbou strategického plánu se zabýval projektový tým 
složený ze zástupců společnosti MEPCO, s. r. o., a vedení města zastoupeného starostou, 
místostarostou a asistentkou vedení města. 
Tvorba strategického plánu probíhala do srpna 2018. Od února do května 2018 byla zpracovávána 
analytická část, následně do konce července 2018 byla připravována návrhová část (nastavení cílů a 
priorit) a do konce srpna 2018 byla zhotovena implementační část, ve které byla natavena pravidla pro 
řízení strategie v následujících letech. Současně byl v srpnu 2018 proveden sběr projektových záměrů 
a námětů od široké veřejnosti, ze kterých byla následně sestavena databáze projektových záměrů a 
návrh prvního akčního plánu na rok 2019, u něhož je předpoklad, že dozná změn, a to s ohledem na 
konání voleb v říjnu 2018 a sestavování rozpočtu na rok 2019. 
Do procesu strategického řízení a plánování byla průběžně zapojována široká veřejnost, a to 
prostřednictvím jednání zastupitelstva, řízených rozhovorů a veřejných projednání ke každé části 
strategického plánu.  
K jednání byly přizvány zpracovatelky Mgr. Nela Hrušková a Mgr. Adéla Bohuslavová, aby 
odprezentovaly postup přípravy a odpověděly na dotazy zastupitelů. 
Mgr. Hrušková seznámila zastupitele s podobou strategického plánu a jak probíhal proces jeho 
zpracování. 
Diskuze: 
Občan: kdo je odpovědná osoba za MěÚ za plnění cílů? 
Mgr. Hrušková: může to být tajemník, případně osoba, kterou si MěÚ určí. V implementační části jsou 
navržené konkrétní osoby, které se budou zabývat konkrétním cílem.  
Ing. Babák: zodpovědnou osobou nemůže být MěÚ, musí být konkrétní. 
Tajemnice: bylo zvažováno určit odpovědnou osobou koordinátora - projektového pracovníka, který 
bude stěžejní osobu a bude zastřešovat strategický plán a následně akční plán. 
Mgr. Šulc: projektový pracovník je osobou, která sice bude hlídat a koordinovat realizaci, ale nebude 
rozhodovat o tom, co se bude realizovat. Je nutné toto rozlišit. 
Mgr. Hrušková: proces by měl být nastaven tak, že např. v záležitostech školy bude tou osobou 
ředitelka, která vznese požadavek, jehož řešení vedení města zajistí.  
Ing. Činka: co je podstatou indikátoru? 
Mgr. Hrušková: pro každý indikátor je zpracovaná karta a metodický list, kde je uvedeno, jak se měří, 
jaká je metodika, odkud se čerpají data a pod. Na základě toho se bude plnění vyhodnocovat.  
Ing. Babák: v dokumentu mu chybí konkrétní cíle, např. o kolik učeben se zvýší kapacita základní 
školy, zejména v návaznosti na žádosti o dotace.  
Mgr. Hrušková: u některých indikátorů jsou stanovené konkrétní cíle, např. u školy a cyklostezek je to 
přesně stanoveno.  
Mgr. Šulc: dal na zvážení, zda je vhodné všechny cíle přesně stanovovat, cíle se můžou v čase měnit 
podle aktuální situace, je stanoven hlavní indikátor, kam by záležitost měla směřovat.  
Mgr. Hrušková: se strategickým plánem souvisí akční plán, který obsahuje projekty, které budou 
realizovány v následujících letech. U těchto projektů je pevně  stanoven indikátor, jaká je finanční 
náročnost, jaký je na to možné získat dotační titul, kdo za realizaci odpovídá a podobně. Akční plán je 
také připraven, nicméně vzhledem k tomu, že musí být odsouhlasen zastupitelstvem a v souladu s 
rozpočtem, nemá konkrétní podobu.  
P. Kavan: domnívá se, že by strategický plán měl být více konkrétní, měl by obsahovat detailněji 
rozpracovanou SWOT analýzu, výstupy a předpoklady do budoucna, tento dokument je příliš obecný. 
Mgr. Klíma: domnívá se, že pokud nebudou v SPRM stanoveny konkrétní parametry k ZŠ, nemá 
město šanci získat dotaci u MŠMT.  
Mgr. Šulc: tento plán má vytyčit směr na příštích deset let. Aktuálně v oblasti školství má nastavené 
navýšení kapacity o tři učebny, přičemž do budoucna je možné, že bude potřeba učeben více. Dle jeho 
názoru poskytovatel dotace nebude zkoumat, zda má město v SPRM konkrétní parametry.  
Dále byla vedena diskuze na téma nutnosti a potřebnosti konkretizace SPRM. 
Mgr. Štěpánová: domnívá se, že nové zastupitelstvo nebude schopné sestavit akční plán. 
Mgr. Hrušková: v rámci tvorby SPRM je vypracována databáze projektových záměrů, ze kterých je 
možné vybrat určité projekty k realizaci v souladu s finančním rozpočtem, za součinnosti odborů 
MěÚ. 
Mgr. Štěpánová: smlouva se zpracovatelem běží dál, nebo bude uzavřena nová smlouva na vyhotovení 
akčního plánu? 
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Mgr. Hrušková: smlouva je ukončena a je na vedení města, zda bude mít dále zájem o služby 
zhotovitele SPRM. 
Mgr. Šulc: tento proces na MěÚ probíhá každoročně při sestavování rozpočtu, jen není nazýván 
akčním plánem. 
Mgr. Štěpánová: co se stane, když bude zastupitelstvo chtít zahrnout do akčního plánu a realizovat 
projekt, který není v souladu se SPRM? 
Mgr. Šulc: tato situace nastává každoročně, ne všechny realizované projekty jsou zahrnuty v SPRM, 
záleží na sestavení rozpočtu. 
P. Kavan: navržená podoba SPRM není dogma a dá se upravit a změnit. V navrženém dokumentu v 
rámci analýzy SWOT mu chybí předpoklad demografického vývoje, od které se odvíjí rozvoj města. 
Mgr. Šulc: SPRM je soubor cílů a strategií, kterým má město jít v příštích deseti letech a bude 
naplňován různými způsoby. Nejedná se pro město o novinku, protože město SPRM má a byl 
vytvořen podobným způsobem, jakým byl tvořen tento nový strategický plán. Z jeho pohledu jde o 
aktualizaci stávající situace na dalších deset let. Rozhodně dle jeho názoru nejde o to, aby bylo tímto  
dokumentem určeno, kolik metrů chodníku bude vybudováno. 
Starosta: akční plán bude připravován na dalším zastupitelstvu v kontextu sestavování rozpočtu. 
Mgr. Štěpánová: je už na městě zřízena pozice projektového pracovníka? 
Tajemnice: ano, od 1.10. je místo obsazené, proběhlo výběrové řízení. Pracuje na změně 
organizačního řádu, který bude předložen na příštím jednání rady města, a v něm bude tato pozice 
zahrnuta.  
Ing. Babák: v SPRM chybí spolupráce v regionu, konkrétně se společností Škoda Auto a.s., s tím, že 
stát přislíbil investice do školství, dopravní infrastruktury atd. Chybí napojení na možné čerpání 
finančních prostředků, ke kterým se chystá Mladá Boleslav.  
Mgr. Hrušková: v SPRM je uvedeno, že město je pevně navázáno na společnost Škoda Auto a.s. a 
další podniky, které s ní spolupracují. I nadále by tedy měla být upevňována tato pozice. 
Dále bylo diskutováno o možnosti doplnění SPRM, zastupitelé se shodli, že bude doplněno do 
dokumentu, jeho implementační části, že společnost Škoda auto a.s. je strategickým partnerem města 
pro uskutečňování vytyčených cílů.  
Zvukový záznam: 0:07 - 0:44 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 1  
Usnesení č. Z195/5-2018 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace o ukončení prací na tvorbě Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou 
pro období 2018-2028, 
s c h v a l u j e 
Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018-2028. 
  
6) Hospodaření města k 30.6.2018 
Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 30.6.2018 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za první pololetí roku 2018. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 30.6.2018. Jednotlivá plnění rozpočtu, včetně komentáře byly přílohou 
písemného materiálu. 
Hospodaření města Bakov nad Jizerou ke dni 30.6.2018 bylo projednáno radou města a finančním 
výborem. 
Mgr. Štěpánová: je v tuto chvíli v rámci plnění rozpočtu položka, která nebude naplněna? 
Ing. Veselý: v rámci příjmů ne, v rámci výdajů nebudou dočerpány finanční prostředky určené na 
školu. 
Zvukový záznam: 0:44 - 0:49 hod.  
Usnesení č. Z196/5-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření města k 30.6.2018 včetně komentáře. 
 
7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od posledního jednání zastupitelstva byla provedena následující rozpočtová opatření: 
Úprava rozpisu rozpočtu 



 

   Stránka 5 / 18 

úprava rozpisu rozpočtu (v rámci paragrafů byly upraveny výdaje tak, aby žádný nepřesáhl 100% 
upraveného rozpočtu). Tuto úpravy vyžaduje a kontroluje Krajský audit (dle §15 zákona č. 250/2000 
Sb., nedodržení může být považováno za správní delikt). Úprava navazuje na číselnou řadu 
rozpočtových opatření s číslem 21. 
Rozpočtové opatření č. 22 (usnesení rady města ze dne 10.9.2018) 
přijetí dotací, pojistných plnění a přesunů finančních prostředků v rámci kapitoly a otevření 
příjmových položek. 
Zvukový záznam: 0:49 - 0:51 hod. 
Usnesení č. Z197/5-2018 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedené úpravě rozpočtu č. 21 a rozpočtovém opatření č. 22. 
 
8) Rozpočtové opatření č. 23 - vyrovnání voleb Prezidenta ČR 
V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (2017) a voleb Prezidenta republiky (2018) je 
potřeba provést rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu. Úprava zahrnuje přijetí doplatku finančních 
prostředků z voleb do PS ve výši Kč 4.111,11 a její použití na dorovnání voleb prezidenta (částka bude 
použita v plné výši plus bude převedeno Kč 170,- z kapitoly Správa). Vzhledem k nedostatečné výši 
záloh na volby poskytovaných Krajem a následné nutnosti žádat o doplatky, lze obdobná rozpočtová 
opatření očekávat i v příštích letech. 
Zastupitelé požádali do budoucna podrobnější popis přijatých rozpočtových opatření. 
Zvukový záznam: 0:51 - 0:53 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 2  
Usnesení č. Z198/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 23 na úpravu rozpočtu v kapitolách "Finanční vypořádání z minulých let" a 
"Volby prezidenta republiky" 
231.19 6402 2222 +4,11tis. Kč 
231.30 6118 5021 +4,28tis. Kč 
231.30 6171 5169  -0,17tis. Kč 
 
9) Žádost o spolufinancování investice - SK Bakov nad Jizerou 
Dne 28.8.2018 dorazila na MěÚ žádost SK Bakov nad Jizerou o spolufinancování investice. Jedná se o 
instalaci automatické závlahy travnatého hřiště č. 2. Popis současného stavu a důvody, pro které je 
potřeba tento systém instalovat, jsou uvedeny v žádosti, která je přílohou materiálu. Město je žádáno o 
spoluúčast ve výši Kč 88.000,-. V případě souhlasu zastupitelstva se spolufinancováním investice je 
potřeba provést rozpočtové opatření, které je uvedeno v návrhu usnesení. 
Diskuze:  
Ing. Činka: je v rámci rozpočtu nové sací čerpadlo? 
Zástupce SK Bakov: ano, v rámci předloženého rozpočtu je s ním počítáno. 
Mgr. Štěpánová: proč nebyla součástí písemného podkladu k jednání technický popis a cenová 
nabídka? 
Starosta: původní cenová nabídka byla asi na 350 tis. Kč, nebyla součástí materiálu, stávající rozpočet 
je cca 180 tis. Kč. 
Mgr. Klíma: dal na zvážení uvolnění celé částky, protože hřiště používají i žáci školy.  
Většina zastupitelů vyslovila souhlas s návrhem Mgr. Klímy a shodli se na částce 180 tis. Kč. 
Zvukový záznam: 0:53 - 1:03 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z199/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
žádost SK Bakov nad Jizerou, IČ 14800136 se sídlem Stadion 158, 294 01 Bakov nad Jizerou o 
spolufinancování instalace automatické závlahy travnatého hřiště č. 2, 
s c h v a l u j e 
rozpočtové patření č. 24 na vyčlenění částky Kč 180.000,- z FRR na poskytnutí investiční dotace SK 
Bakov nad Jizerou, 
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u k l á d á 
vedoucímu finančního odboru uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
  
10) Rozpočtové opatření č. 25 na rekonstrukci topení v Mateřské škole 
V průběhu akce VŘ M/007/2018 "Rekonstrukce topení v Mateřské škole, Bakov nad Jizerou", došlo k 
více- a méněpracím, ze kterých vyplynula nutnost dofinancovat rekonstrukci topení v Mateřské škole. 
Příloha obsahuje soupis méněprací a víceprací. Důvodem navýšení ceny jsou vícepráce, které nastaly v 
průběhu rekonstrukce a nebyly součástí projektové dokumentace. V příloze je uveden soupis 
méněprací a víceprací.   
Částka v rozpočtu na stavební práce ........................2 810 000,-Kč 
Cena díla dle smlouvy..............................................2 649 571,-Kč 
Cena díla po odečtení méněprací..............................2 628 018,-Kč 
odsouhlasené vícepráce..............................................220 123,-Kč 
Rozdíl mezi rozpočtem a celkovou cenou díla ................38 141,-Kč 
V rozpočtu je dále nutno zohlednit: TDI.........................77 000,-Kč 
                                                   Projekt....................160 000,-Kč 
                                                   vypsání VŘ...............34 000,-Kč 
Celková cena akce cca.............................................3 119 141,-Kč 
úprava rozpočtu ..........................................................310 000,-Kč 
Rozvržení : 
- převod PD a VŘ z projektových dokumentací částka .. 200 000,-Kč 
- vyčlenění z FRR- vícepráce a TDI částka ...................110 000,-Kč 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:03 - 1:05 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z200/5-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 25 na vyčlenění částky Kč 110.000,- z FRR a převod částky Kč 200.000,- z 
kapitoly Komunální služby do kapitoly Mateřská škola na dofinancování rekonstrukce topení v 
Mateřské škole. 
231.30 3111 6121 +110tis. Kč 
231.30 6330 4133  +110tis. Kč 
236.21 6330 5345  +110tis. Kč 
231.30 3111 6121 +200tis. Kč 
231.30 3639 6121 -200tis. Kč 
 
11) Žádost o finanční podporu pro MAS Boleslavsko 
Dne 16.8.2018 dorazila na MěÚ žádost o finanční podporu činnosti MAS Boleslavsko. Mgr. Jana 
Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko, v ní informuje o postupu realizace Strategie komunitně 
vedeného územního rozvoje (SCLLD), které má za sebou první úspěšné výzvy o dotace. Jejich 
seznam, včetně stručných informacích, je součástí žádosti. Na konci žádosti Mgr. Štěpánová žádá o 
finanční podporu pro zajištění spoluúčasti a neuznatelných nákladů v souvislosti s realizací SCLLD. V 
současné době je zajištěno 95% zdrojů, zbývajících 5% je potřeba zajistit z dalších zdrojů, zejména z 
darů a dotací subjektů z území MAS. V případě schválení žádosti je potřeba schválit i rozpočtové 
opatření na vyčlenění potřebné částky z FRR. 
Po rekapitulaci záležitosti předal starosta slovo Mgr. Štěpánové. 
Mgr. Štěpánová doplnila, že MAS už realizuje strategii skupiny a vypisuje výzvy, došlo k podpoře 
prvních žádostí o dotaci, mezi nimiž byl i Bakov nad Jizerou. S Bakovem je počítáno i pro základní 
školu. MAS žádala i ostatní města o podporu, Dobrovice poskytla dotaci 30 tis. Kč. Většina MAS to 
mají nastavené tak, že dostávají každý rok z obcí a měst členský poplatek např. ve výši 5 Kč na 
obyvatele. V MAS Boleslavsko je to tak, že obce platí 1000,- Kč ročně, což je z hlediska zajištění 
provozních nákladů nedostatečná. Z těchto důvodů žádá MAS partnery a zejména úspěšné partnery o 
podporu. 
Starosta doplnil, že MAS je životaschopná, dotace jsou získávány. V dané chvíli je pravděpodobnost 
získání dotace na akci Bezpečnostní opatření v Chudoplesích ve výši cca 800 tis. Kč a žádost na lesní 
sezení na cestě ke Zvířeticím, kde jsou splněny formální náležitosti.  
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Mgr. Šulc: je pro podporu, klíč 5,- Kč na občana se mu zdá odpovídající.  
Paní Čermáková: výše podpory by se měla odvíjet i od úspěšnosti získání dotace. 
Starosta: možným klíčem je např. 10 tis. Kč za úspěšnou dotaci.  
Dále byl diskutován klíč podpory, p. Kavan navrhl podpořit částkou 5,- Kč na občana města pro 
letošní rok. O tomto návrhu bylo hlasováno. 
Mgr. Štěpánová a p. Šimáně oznámili možný střet zájmů.  
Zvukový záznam: 1:05 - 1:17 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 1  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z201/5-2018 
Zastupitelstvo města  
p r o j e d n a l o 
žádost MAS Boleslavsko, z.ú., IČ 03677192 se sídlem 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou o 
finanční podporu pro zajištění spoluúčasti a neuznatelných nákladů na provozní a animační činnost 
MAS Boleslavsko 
s c h v a l u j e 
finanční podporu pro zajištění spoluúčasti a neuznatelných nákladů pro MAS Boleslavsko, z.ú., IČ 
03677192 se sídlem 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou ve výši 25.000,- Kč, 
u k l á d á 
finančnímu odboru  zajistit uzavření smlouvy o finanční podpoře. 
 
12) Odpis nedobytné pohledávky 
Na základě usnesení rady města č. 375/26-11 ze dne 26.09.2011 a 193/6-14 ze dne 14.04.2014 byly 
prostřednictvím AK Motl, s.r.o. (plná moc k zastupování) na pana [osobní údaj odstraněn], nájemce 
bytu č. 3 na Mírovém náměstí čp. 6, Bakov nad Jizerou, podány žaloby na úhradu dlužného 
nájemného, vyklizení z bytu k Okresnímu soudu Mladá Boleslav. Později, na základě usnesení rady 
města č. R349/18-12 byl na pana [osobní údaj odstraněn]  podán návrh na exekuci k vymožení dlužné 
částky a vyklizení z bytu. Žalováno bylo celkem 101.481,- Kč + náklady řízení 37.369,-Kč + úroky z 
prodlení 62.391,-Kč. Byt se podařilo v lednu 2013 exekučně vyklidit, vymoženo bylo celkem 35.429,-
Kč.  
Dne 25.06.2018 AK Motl s.r.o. dalo městu na vědomí,  že dne 28.02.2018 [osobní údaj odstraněn] a je 
možné se ještě přihlásit do dědického řízení. Město se přihlásilo, avšak Okresním soudem v Mladé 
Boleslavi bylo AK Motl s.r.o. sděleno, že dědické řízení po zůstaviteli [osobní údaj odstraněn]  bylo 
zastaveno, a to z důvodu, že po sobě nezanechal žádný majetek.  
K vymožení dluhu [osobní údaj odstraněn] byly provedeny veškeré možné kroky k vymožení dluhu, 
přesto se  pohledávka stala nedobytnou. Dle sdělení AK Motl s.r.o. námi evidovanou pohledávku je 
tedy v současné době možné odepsat. 
Radě města bylo výše uvedené, dne 10.09.2018 dáno na vědomí. 
Dle zákona o obcích, kompetentní k odpisu pohledávky vyšší jak 20.000,-Kč je zastupitelstvo města, a 
proto mu byla věc předložena k rozhodnutí.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:17 - 1:18 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z202/5-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
odpis nedobytné pohledávky za nájemné z bytu č. 3 na Mírovém náměstí čp. 6 v Bakově nad Jizerou 
po zemřelém [osobní údaj odstraněn]  ve výši 66.052,-Kč a  příslušenství ve výši 99.760,-Kč  
u k l á d á 
OSMM a FO odepsat pohledávku. 
  
13)  Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva - anonymizace zvukového záznamu 
Předkladatel: Radim Šimáně 
Na základě doporučení pověřence pro ochranu osobních údajů byly z internetových stránek města 
staženy zvukové záznamy z jednání zastupitelstva. Tato skutečnost není v souladu s jednacím řádem, 
proto je předložen návrh na změnu jednacího řádu, který by zahrnoval tyto úpravy čl. 14: 
Nově vložen odstavec, který bude označen č. 7: 
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7. Veškeré podklady, které budou promítány na zastupitelstvu, budou obsahovat anonymizované 
údaje. Zastupitelé jsou povinni při svých vyjádřeních nepoužívat citlivé údaje osob. Dosavadní 
odstavec č. 7. bude označen č. 8 a doplněn o zvýrazněný text: 
 
8. O průběhu jednání zastupitelstva se dále pořizuje zvukový záznam, který je následně anonymizován 
o osobní údaje a je dostupný na internetových stránkách města po celé volební období zastupitelstva. 
O skutečnosti, že je zvukový záznam pořizován, jsou účastníci jednání informováni informativní 
cedulí u vchodu do jednacího prostoru. 
Odstavec 8. bude označen č. 9 a bude z něj vypuštěno slovo „trvale“:  
 
9.Písemné podklady po jednání zastupitelstva města společně s usnesením, zápisem z jednání 
zastupitelstva města a hlasovým záznamem jsou nedílnou součástí dokumentace pořizované ze 
zastupitelstva města a jako takové budou trvale umístěny na webových stránkách města. 
Možnost anonymizace zvukového záznamu byla po technické stránce konzultována s pořizovatelem 
záznamu, úpravy jsou možné za hodinovou sazbu dle platné smlouvy. 
Ing. Babák: tato změna měla být provedena již dávno. 
Mgr. Štěpánová: požádala na upozornění zastupitelů, pokud dojde omylem k užití osobního údaje. 
Tajemnice: pokud bude omylem osobní, nebo citlivý údaj uveden, bude anonymizován. 
Zvukový záznam: 1:18 - 1:20 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z203/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
změnu jednacího řádu zastupitelstva města dle předloženého návrhu 
u k l á d á 
tajemnici města zapracovat změny do jednacího řádu a aktualizovat jeho znění na webových stránkách 
města 
  
14) OZV č. 1/2018 
Rada města na svém jednání dne 6.8.2018 vznesla návrh na úpravu Obecné závazné vyhlášky č. 
4/2015 o místních poplatcích.  
V rámci zachování zásady rovnosti (§8 odst. 2 Daňového řádu) byla zpracována OZV č. 1/2018 jako 
změna OVZ č. 4/2015 týkající se poplatku ze vstupného, kdy zákon umožňuje pouze jednu sazbu 
vstupného, a to až do výše 20% z úhrnné částky vybraného vstupného nebo lze poplatek po dohodě s 
poplatníkem stanovit paušální částkou (obtížně stanovitelné). V OZV 1/2018 je navržena změna 
týkající se sjednocení sazby poplatku ze vstupného. Ze současných dvou sazeb - 20% (mimobakovské 
organizace) a 5% (místní organizace) je navržena jednotná sazba 5% pro všechny organizace. 
Navrhovaná změna týkající se výše sazby poplatku ze vstupného by zároveň mohla pomoci 
zatraktivnit území města při pořádání akcí mimobakovskými organizacemi. 
Starosta navrhl po dalším uvážení snížit navrhovanou sazbu na 3%, zejména z důvodu podpory 
kulturních akcí ve městě. 
Nová úprava OZV byla předběžně konzultována s Ministerstvem vnitra, a to bez výhrad. 
Mgr. Štěpánová: kolik činí příjem do rozpočtu? 
Ing. Veselý: cca 15 - 20 tis. Kč ročně, akce, kde by byl odvod ve výši 20% dosud ve městě nebyla.  
Mgr. Štěpánová: je v jiných městech běžný postup, kdy se vybírají poplatky ze vstupného?  
Tajemnice: dle daňového zákona je možnost stanovit v rámci OZV 0 - 20% poplatku ze vstupného. 
Města si poplatek stanovují sama, dle doporučení MV není vhodné mít dvě sazby z důvodu zachování 
rovnosti. 
Zvukový záznam: 1:19 - 1:23 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 1  
Usnesení č. Z204/5-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 4/2015, o místních poplatcích 
u k l á d á 
finančnímu odboru informovat veřejnost způsobem v místě obvyklým. 
  



 

   Stránka 9 / 18 

15) Převod stavby komunikace, veřejného osvětlení a pozemků v obci Chudoplesy I. část 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.3.2012 usnesením č.Z 85/2-12  schválilo uzavření 
smlouvy  darovací týkající se stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc.č.377/1,176/9 a 176/11, 
vše  v k.ú. Chudoplesy a nové komunikace na pozemcích parc.č.377/1,176/9,176/11,176/31 a 176/32, 
vše v k.ú.Chudoplesy a převodu pozemků parc.č.176/9,176/11,176/31 a 176/32, vše  v k.ú.Chudoplesy 
mezi Městem Bakov nad Jizerou a společností DOBIÁŠ spol. s r.o., za podmínek stanovených 
smlouvou s tím, že bude smluvně ošetřena dvouletá záruka na veřejné osvětlení. S dárcem bylo 
jednáno ve věci dvouleté záruky na VO, kdy dárce s poskytnutím této záruky nesouhlasil.  ZaM vzalo 
toto na vědomí a usnesením č. Z 186/7-12  trvá na usnesení č.85/2-12 bez podmínky dvouleté záruční 
lhůty na veřejné osvětlení.  
Přesto nebyla výše uvedená darovací smlouva k dnešnímu dni bohužel uzavřena, protože tomu bránil 
stav zápisu v katastru nemovitostí. Na předmětných pozemcích vázlo neustále exekuční právo, a 
jednání o odstranění těchto závad bylo zdlouhavé a složité. Navíc spol. ČEZ Distribuce a.s. provedla v 
katastru nemovitostí zápis dalších věcných břemen včetně získání trafostanice, a tento stav bylo nutné 
zapracovat do znění dosavadních smluv. Dárce dále neuvedl z účetních důvodů hodnotu daru ve 
smlouvě, tudíž město nemohlo dar zařadit do svého majetku. V současné době je i tato vada 
odstraněna. Aktuálně nejsou pozemky zaplombovány žádným řízením a zapsaná věcná břemena na 
dotčených pozemcích jsou v upraveném znění  darovací smlouvy zapracována, nic nebrání uzavření 
smlouvy. Protože je v současné době VO provozováno po provedené revizi bez závad, p. Janda 
doporučuje VO převzít.  
Vzhledem k tomu, že od termínu schválení uplynula dlouhá doba a tím došlo ke změně zákonů, a bylo 
nutné smlouvu upravit tak, aby odpovídala stavu v katastru, je záležitost znovu předložena 
zastupitelům města ke schválení. 
Smlouva o smlouvě budoucí darovací ve výše uvedené věci byla schválena zastupitelstvem dne 
03.12.2007, smlouva budoucí darovací uzavřena dne 05.03.2008.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se město zavázalo po kolaudaci převzít dotčenou stavbu, je na 
zastupitelích toto rozhodnutí provést. Dotčená komunikace nemá povrchovou kanalizaci a veškerá 
voda odtéká na pozemek č.p. 176/2 (soukromý pozemek) kde se hromadí. 
P. Šlégl: v návaznosti na všechny informace se obává, že by se město převzetím stavby vystavilo 
riziku nutnosti dalších nemalých nákladů na zajištění odtoku hromadící se vody. 
Místostarosta: souhlasí s názorem p. Šlégla, v první řadě by si měli majitelé mezi sebou tyto záležitosti 
vyřešit, poté se nebrání převzetí stavby.   
Mgr- Štěpánová: požádala protistrana o převzetí stavby, nebo se jedná o iniciativu města? 
Paní Šubrtová: jedná se o iniciativu města na základě platného usnesení zastupitelstva města, 
protistrana požádala o převzetí stavby a uzavření smlouvy.   
Starosta: město se zavázalo po vypořádání všech závazků převzít stavbu, tyto závazky jsou nyní 
vypořádané, takže není ze strany žadatele překážka k naplnění smlouvy o smlouvě budoucí, nicméně 
je zde problém z hlediska funkčnosti.  
Ing. Babák: pokud nejsou funkční vztahy vypořádané, nesouhlasí s převedením. Žádá právní analýzu 
důsledků, aby mohlo zastupitelstvo města kvalifikovaně rozhodnout. Navrhl stažení bodu z programu 
jednání. O tomto návrhu bylo hlasováno. Dále zastupitelstvo uložilo na příští jednání připravit analýzu 
právních okolností převodu včetně nově nastalých okolností.  
Zvukový záznam: 1:23 - 1:29 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z205/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s t a h u j e   z   p r o g r a m u 
uzavření smlouvy darovací týkající se stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc.č.377/1,176/9 a 
176/11, vše v k.ú. Chudoplesy, a nové komunikace na pozemcích parc.č.377/1,176/9,176/11,176/31 a 
176/32, vše v k.ú. Chudoplesy a převodů pozemků parc.č.176/9,176/11,176/31 a 176/32, vše v k.ú. 
Chudoplesy mezi Městem Bakov nad Jizerou a spol. DOBIÁŠ s r.o., IČO 14892910, se sídlem 294 02  
Kněžmost 237,  
u k l á d á 
OSMM zajistit  analýzu právních okolností případu včetně nově nastalých okolností.  
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16) Žádost o koupi č.p.p.č.800/3 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Paní Dagmar Zárubová, bytem Krátká 1057, Bakov nad Jizerou žádá dopisem dne 13.07.2018 o koupi 
pronajaté části pozemku parc.č.800/3, o výměře cca 460 m2, druh pozemku ost.plocha, jiná plocha, 
k.ú. Bakov nad Jizerou. 
Předmětnou část pozemku užívá od r.2015 na základě nájemní smlouvy syn žadatelky Lukáš Záruba, 
který bydlí v čp.895, a to za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou, nájemné 1840 Kč/rok. 
Vlastníkem sousedního pozemku parc.č.784/4 a st.1023, jehož součástí je čp.895, bydlení je paní 
Zárubová. Oplocení pronajatého pozemku je provedeno na základě územního souhlasu, na náklady 
nájemce. 
Předmětná část pozemku byla do r.2008 pronajatá původnímu vlastníkovi čp.895 panu Křepelkovi 
(otec žadatelky). V roce následujícím, kdy nájemce zemřel, byla Městu doručena žádost o odprodej 
manželů Šimonových spoluvlastníků sousedního pozemku p.č.792/3, zahrada, čp.570. Tato záležitost 
byla projednávána v radě a zastupitelstvu města, nicméně záměr prodeje nebyl schválen. V letech 
2009 - 2015 udržovalo pozemek město. 
Pozemek parc.č.800/3 se nachází v zastavitelném území obce, funkčně smíšená zóna městská, 
pozemek pro samostatnou stavbu nevhodný, nemá přístup z veřejné komunikace. Je součástí velkého 
pozemku ležícího v areálu zdravotního střediska tak situovaného, že se nachází mimo pravidelnou 
plochu a tvoří nepravidelný tvar. Vzhledem k poloze pozemku a terénní nerovnosti je údržba pozemku 
velmi náročná. Z architektonického hlediska a z důvodu, že parcela ani soubor nově získaných 
pozemků nemá přístupovou komunikaci, nelze zde postavit stavbu rodinného domu. Lze zde postavit 
stavby doplňkového charakteru (bazén, kůlna).     
Podle pravidel pro prodej nemovitostí se jedná o přímý prodej, kdy zájemce je vlastníkem nemovitosti, 
která je funkčně spjata s prodávaným pozemkem města. V souladu s čl.6. odst.2) rada města rozhoduje 
o zveřejnění záměru v případech přímého prodeje. Nyní je na zvážení, zda pozemek prodat nebo 
nadále pronajímat. A to především s ohledem zachování eventuality v budoucnu pozemek využít v 
rámci rozvoje okolí zdravotního střediska. Současný stav tzn. pronájem pozemku je pro město 
vyhovující. 
Rada města na svém jednání dne 06.08.2018 podpořila neschválení záměru prodeje, do budoucna to 
může být v této lokalitě potřebný pozemek pro město a  usnesením č.R775/15-2018 neschválila 
vyvěšení záměru prodeje a uložila OSMM předložit věc zastupitelstvu města. 
Ing. Babák: má město s pozemkem nějaké plány, případně je pro něj nějaké využití? Pokud ne, nemá 
smysl si pozemek nechat. Dle jeho názoru by bylo vhodné pozemek prodat. 
P. Kavan: na radě bylo diskutováno využití pozemku v souvislosti s rozvojem sociální infrastruktury a 
vzhledem k tomu, že je pozemek v blízkosti zdravotního střediska, nedoporučila rada pozemek prodat.  
Občan: jaká je konkrétní vize do budoucna? Má informaci, že se bude prodávat lékárna. 
Starosta: ano, o záměru prodeje lékárny se mluví, nicméně dle vlastníků není zatím aktuální. Město je 
s vlastníkem, v kontaktu. 
P. Kavan: rozšiřování zdravotního střediska, případně parkování u něj, je možné, že město bude řešit 
rozšíření ambulancí. 
Mgr. Štěpánová: pokud město uvažuje o investičním záměru, tak v oblasti, kde je dětské oddělení, 
mělo by brát v úvahu bezpečnost, běžně se parkuje s malými dětmi právě vzadu. neumí si představit, 
že by zde bylo parkoviště, nebo další oddělení, které by zatěžovalo zadní část. 
P. Kavan: vše je o koncepci prostoru, kterou bude nutné řešit ve chvíli, kdy to bude aktuální. 
Zvukový záznam: 1:29 - 1:38 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 2  Zdrželo se: 4  
Usnesení č. Z206/5-2018 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e 
žádost ze dne 13.07.2018 týkající se prodeje části pozemku parc.č.800/3, o výměře cca 460 m2 k.ú. 
Bakov nad Jizerou 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatelku 
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17) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.1243/11 k.ú. Bakov nad Jizerou, 
chodník Pražská ul. 
Pozemek parc.č.1243/11, o výměře 22.646 m2, k.ú. Bakov nad Jizerou je ve vlastnictví Středočeského 
kraje, v Krajské správě a údržbě silnic, přísp. org, dále KSÚSSK. Součástí pozemku je silnice č. 
II/610. Na částech pozemku, místy po obou stranách krajské komunikace v ul. Pražské, se nachází 
chodník ve vlastnictví města. Město nechalo v I. etapě majetkoprávního vypořádání chodníku Pražská 
ul. chodník zaměřit v části od křižovatky ul. Boleslavská a ul. Pražská směrem na Chudoplesy. 
Zajistilo vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1795-114/2018, který je přílohou 
tohoto materiálu.    Předmětem majetkoprávního vypořádání jsou pozemky 
parc.č.1243/23,1243/24,1243/25,1243/,26,1243/27 a 1243,28, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, které 
vznikly rozdělením pozemku parc.č.1243/11 podle geometrického plánu č. 1795-114/2018 a jsou 
zastavěny stavbou chodníku a částečně stavbou veřejného osvětlení, ve vlastnictví města. Město bere 
na vědomí, že předmětné části jsou zatíženy různými věcnými břemeny vedení plynárenského, 
energetického a vodohosp. zařízení. 
K žádosti o bezúplatný převod na Středočeský kraj je nutné doložit usnesení zastupitelstva. Poté bude 
žádost pokračovat schvalovacím procesem na Středočeském kraji. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 1:38 - 1:40 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z207/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bakov nad Jizerou parc.č. 1243/23, o výměře 42 m2, parc.č. 

1243/24, o výměře 145 m2, parc.č.1243/25, o výměře 406 m2, parc.č. 1243/26, o výměře 379 m2, 

parc.č. 1243/27, o výměře 20 m2, parc.č.1243/28 o výměře 2 m2, nově vytvořených geometrickým 
plánem č. 1795-114/2018, z vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 
81/11, 150 00  Praha - Smíchov, do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy 
  
18) Dobývací prostor - aktuální informace 
Zastupitelstvu města předkládám aktuální informace týkající se problematiky stanovení dobývacího 
prostoru v Bakově nad Jizerou retrospektivně za poslední rok: 
05/2017 - Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu ( OBÚ), ve kterém návrh organizace „Ladislav 
Šeda“ na stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou ZAMÍTÁ 
06/2017 - Odvolání organizace „Ladislav Šeda“ proti tomuto zamítavému rozhodnutí OBÚ 
07/2017 - Vyjádření města Bakov nad Jizerou k tomuto odvolání, včetně potvrzení a zdůraznění svých 
dosavadních stanovisek a postojů 
06/2018 - Odvolací řízení vede Český báňský úřad ( ČBÚ), který Usnesením oznamuje účastníkům 
řízení, že shromáždil podklady pro vydání Rozhodnutí v odvolacím řízení a určil účastníkům řízení 
lhůtu pro vyjádření se k podkladům do 20.7.2018, včetně možnosti nahlédnutí do spisu. Této možnosti 
jsme využili a starosta byl osobně na ČBÚ do spisu nahlédnout. Spis byl doplněn o vyjádření 
Ministerstva životního prostředí ( MŽP), které bylo vydáno na základě žádosti ČBÚ o změnu nebo 
potvrzení nesouhlasného závazného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství  Krajského 
úřadu Středočeského kraje z 03/2017 ke stanovisku E.I.A.  
MŽP v tomto vyjádření nesouhlasné stanovisko Středočeského kraje POTVRDILO 
07/2018 - V poslední den lhůty pro vyjádření se k podkladům bylo ČBÚ doručeno Vyjádření 
organizace „Ladislav Šeda“. Vzhledem k tomuto byla stanovena další lhůta účastníkům na vyjádření 
se k podkladům pro Rozhodnutí do 17.8.2018. 
Hlavním bodem Vyjádření organizace „Ladislav Šeda“ byly připomínky právě ke zmíněnému 
stanovisku MŽP s tím, aby ČBÚ z tohoto stanoviska při svém rozhodování nevycházel. 
08/2018 - Vzhledem k uvedenému jsme odeslali prostřednictvím právního zástupce města Bakov nad 
Jizerou v této záležitosti Mgr. Pavla Motla ve stanovené lhůtě své Vyjádření. 
10.9. 2018 - Veřejnou vyhláškou bylo městu Bakov nad Jizerou doručeno Rozhodnutí Českého 
báňského úřadu (ČBÚ) v Praze, ve kterém se napadené rozhodnutí, kterým se zamítá návrh na 
stanovení dobývacího prostoru v Bakově  nad Jizerou, potvrzuje a odvolání se zamítá. 
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K dnešnímu dni je také vyhotovený a na město předaný biologický průzkum lokality.  
K dnešnímu dni je také požádán JUDr. Flegel o zaslání potřebných kroků pro proces vedoucí k návrhu 
odepsání ložiska z hmotných rezerv, včetně cca CN, resp. potřebné a předpokládané časové kapacity a 
finanční náročnosti…. 
Ing. Babák: z hlediska Bakova je nejbezpečnější, aby bylo toto ložisko vyňato z rezerv.  
Zvukový záznam: 1:39 - 1:44 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z208/5-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace týkající se stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou, zejména pak 
aktuální Rozhodnutí Českého báňského úřadu (ČBÚ) ve kterém se napadené rozhodnutí, kterým se 
zamítá návrh na stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou, potvrzuje a odvolání se zamítá. 
 
 
19) Žádost o koupi pozemků parc.č.619,620/1,621/1, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
Rezidence U Koupaliště s.r.o. žádá dopisem dne 15.08.2018 o koupi pozemků parc.č.619,620/1 a 
621/1, celkem o výměře 2511 m2, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, za účelem vybudování menšího 
bytového domu a parkovacích míst. 
Jedná se o lokalitu za restaurací Beseda a prostor za „rybárnou“. Rada i zastupitelstvo města se 
zabývali využitím této oblasti již v minulosti. V roce 2014 město prodalo části nepřístupných pozemků 
včetně rybárny, které nebylo možné využít pro stavbu RD, vlastníkům sousedních nemovitostí de facto 
pouze pro zvětšení jejich malých zahrad, případně pro doplňkovou stavbu ke stávajícím rodinným 
domům a rybárnu jako skladové prostory pro zdejší restauraci. Město si ponechalo pozemky 
parc.č.620/1 a 621/1, které skýtají dostatečnou plochu pro vytvoření dvou stavebních parcel, jako 
rezervu pro případný budoucí prodej a rozvoj bydlení. Požadované pozemky p.č.619, 620/1 a 621/1 
jsou dle územního plánu  v SC-S , plochy smíšené obytné v centrech měst. Přístup k těmto pozemkům 
je možný pouze z ul. Žižkova po pozemku parc.č. 619. Bohužel tento pozemek není dostatečně široký, 
cca 4 m, a nesplňuje podmínky přístupové komunikace. Z tohoto důvodu město již několikrát 
vstoupilo v jednání s vlastníkem sousedních pozemků parc.č.617,618/1 a 618/2, celkem o výměře 
5749 m2. Bylo jednáno o společném řešení umožnit v tomto území účelnou zástavbu rodinnými domy, 
ovšem bez výsledku. V březnu letošního roku koupil tyto pozemky P. Kozák, jednatel Rezidence U 
Koupaliště s.r.o. Záměrem žadatele je vybudovat v této lokalitě menší bytové domy s parkovacími 
místy. ÚP územní studii pro tento účel nepožaduje, podmínkou jsou mimo jiné malé objemy staveb - 
nízkopodlažní, dopravní napojení z navržené místní komunikace, která je částečně na pozemku města 
p.č. 619. 
Výše uvedené bylo předloženo na jednání rady města dne 10.09.2018. Na jednání byli přizváni pan 
Miroslav Landa a Bc. Pavel Čejka, zástupci žadatele, aby představili svůj záměr. Vysvětlili podle 
promítané prezentace a mapových podkladů, jaké parametry by měly mít domy, které chtějí stavět,  
jak budou uspořádány, pro jaký okruh nájemců budou byty určeny. Rada města doporučila 
zastupitelstvu schválit vyvěšení záměru prodeje a OSMM uložila vypracování znaleckého posudku . 
V souladu s pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou si  zastupitelstvo 
města vyhrazuje rozhodování o všech úkonech při prodeji nemovitostí na základě výběrového řízení. 
Nemovitosti se oceňují znaleckým posudkem pro zjištění ceny obvyklé. Podmínkou výběrového řízení 
je totiž stanovení min. prodejní ceny nemovitosti. Vzhledem k termínu jednání rady města a 
následného termínu jednání zastupitelstva města, nebylo možné zajistit znalecký posudek pro 
předmětné nemovitosti ani předběžný odhad nemovitosti od znalce. Pokud zastupitelstvo města prodej 
pozemků schválí, bude vypsáno výběrové řízení po vypracování znaleckého posudku.  
Na jednání se dostavili zástupci žadatele, pan Landa a pan Čejka, kteří odprezentovali  svůj záměr.   
Ing. Činka: řešíte tímto záměrem i svůj přístup na pozemek? 
Místostarosta: vysvětlil rozložení, velikost a uspořádání pozemků města v šírších vztazích, z toho 
vyplývá, že tam jsou dva přístupy, tak jako tak by se v této lokalitě měla komunikace vybudovat. Z 
jeho pohledu to má smysl. Revitalizace a údržba městských pozemků v lokalitě  je nákladná.  
Ing. Činka: pokud zastupitelstvo schválí prodej pozemků, jaká bude stanovena cena pozemků. když 
není vyhotoven znalecký posudek? Dle jeho názoru by měl být vyhotoven posudek a pak by město 
mělo vyvěšovat záměr prodeje.  
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Starosta: záměr bude vyvěšen po vyhotovení znaleckého posudku s tím, že nejnižší cena pozemku 
bude ve výběrovém řízení dle něj uvedena.  
Mgr. Štěpánová: nemá problém s tím, co by v lokalitě mělo být vybudováno, nicméně rada před 
týdnem uložila OSMM vyhotovení znaleckého posudku, čímž předpokládá, že zastupitelstvo záměr 
schválí. Němá problém s vyvěšením záměru prodeje, v usnesení je sice uvedeno obálkovou metodou, 
ale není uvedeno, že za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.  
Občan: kolik bytových jednotek je zde počítáno? V souvislosti s Výsluním se obává, že bude potřeba 
řešit dopravu. 
P. Landa: záměr musí projít schválením, takže není přesně stanoven počet, předpokládá se 30 - 40 
bytových jednotek.  
Místostarosta: kruhový objezd se tam nevejde, je tam jeden jednosměrný vjezd i výjezd. 
JUDr. Dvořák: domnívá se, že   záležitost je složitá a měla být přenechána k rozhodnutí příštímu 
zastupitelstvu. 
Starosta: zastupitelstvo nyní nerozhoduje o prodeji, zatím pouze o vyvěšení záměru, příští 
zastupitelstvo bude mít věc předpřipravenou včetně znaleckého posudku. 
P. Kavan: je nutné si uvědomit, že odsunutím věci na příští zastupitelstvo se řešení odsouvá cca o půl 
roku, navíc město potřebuje finanční prostředky na rozsáhlé naplánované investiční projekty, které 
nesnesou odkladu. V dané chvíli budou procesy odstartovány. 
Mgr. Štěpánová: dlouhou dobu město nemá s pozemkem konkrétní plány, pozemek je dle jejího 
názoru určený právě k prodeji. Je v pořádku nyní rozhodnout o jeho prodeji, ať další zastupitelstvo 
rozhodne o prodeji.  
Mgr. Klíma: je nutné nejprve zvážit, zda město výstavbu v lokalitě chce, zda je možné zde vybudovat 
kanalizaci a další sítě a zda záměr nekoliduje s rozjetými projekty, např. Výsluní. 
Starosta: dle ÚP je území  určené k zástavbě v souladu s regulativy v ÚP.  
P. Kavan: je nutné si uvědomit, že nelze nařizovat, co se bude dít na soukromých pozemcích, vše se 
řídí zákonnými předpisy.  
Zvukový záznam: 1:44 - 2:04 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 3 
Usnesení č. Z209/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje pozemků parc.č.619,620/1 a 621/1, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, obálkovou 
metodou za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem, v souladu s Pravidly pro prodej 
nemovitého majetku ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
u k l á d á 
OSMM provést výběrové řízení 
  
20) Lokalita Výsluní  - smlouva o vzájemných právech a povinnostech a smlouva o financování 
Na základě řady jednání a aktivit, v souvislosti s rozsáhlou lokalitou na Výsluní a hledání řešení na její 
rozpohybování a možností započetí výstavby, s řadou subjektů, zejména pak se spolkem Výsluní, 
jehož členy je většina vlastníků dotčených pozemků a na základě pracovního jednání zastupitelů dne 
12.9.2018 jsou nyní předloženy zastupitelům ke schválení v příloze uvedené smlouvy - Smlouva o 
vzájemných právech a povinnostech Města Bakov nad Jizerou a Spolku Výsluní a Smlouva o 
financování dokumentace pro stavební povolení - Lokalita Na Výsluní, Bakov nad Jizerou.  
Na jednání byla přizvána právnička Mgr. Jindrová, aby odpovídala na dotazy zastupitelů.  
Mgr. Štěpánová: navrhla úpravu části usnesení v části IV takto: zastupitelstvo si vyhrazuje do své 
pravomoci  udělování veškerých souhlasů jednotlivým stavebníkům s připojením na veřejnou 
infrastrukturu ve vlastnictví města, uložením připojení do pozemků ve vlastnictví města v lokalitě „Na 
Výsluní“ v souvislosti s výstavbou v celé lokalitě. 
Dále bylo diskutováno o znění této části usnesení. Poté, co se zastupitelé shodli na jeho konečné 
podobě bylo o něm hlasováno.  
Zvukový záznam: 2:04 - 2:18 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z210/5-2018 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
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v rámci podpory rozvoje lokality Výsluní uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech 
města Bakov nad Jizerou a spolku Výsluní, mezi městem Bakov nad Jizerou a Spolkem Výsluní, se 
sídlem Svatojánská 1025, Bakov nad Jizerou, IČO: 06714102, týkající se zasmluvnění podmínek 
vzájemné spolupráce 
s c h v a l u j e 
znění Smlouvy o financování dokumentace pro stavební povolení - lokalita Na Výsluní, Bakov nad 
Jizerou, mezi městem Bakov nad Jizerou a jednotlivými přistupujícími stavebníky v dotčené lokalitě  
týkající se financování pořízení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) 
p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem jednotlivých Smluv o financování dokumentace pro stavební povolení-
lokalita Na Výsluní, Bakov nad Jizerou, s dotčenými stavebníky,  
s i  v y h r a z u j e 
do své pravomoci  udělování veškerých souhlasů jednotlivým stavebníkům s připojením na veřejnou 
infrastrukturu ve vlastnictví města, uložením připojení do pozemků ve vlastnictví města v lokalitě „Na 
Výsluní“ v souvislosti s výstavbou v celé lokalitě. 
 
21) "OD Jizera" možnost koupě, zřízení služebnosti v čp.10, budova radnice 
S ohledem na novou možnost řešení, ve věci rozšíření kapacity budovy MěÚ a také z důvodů častých 
připomínek a podnětů občanů při tvorbě Strategického plánu rozvoje města na další období, kde byla 
společným průsečíkem budoucí podoba náměstí, včetně vzhledu, využití a estetičnosti některých 
budov - OD Jizera zejména, vstoupilo město v jednání s COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, z 
důvodu možné koupě obchodního domu Jizera, dále „OD Jizera“. OD Jizera je jednou z dominantních 
budov stojících na náměstí. Současný vzhled a využití budovy není zcela v souladu s představami 
města a jeho občanů. Části budovy ( 1 NP ) jsou dále pronajímány. OD Jizera je budova čp. 951, 
objekt občanské vybavenosti, je součástí pozemku parc.č.st.57/1, zastavěná plocha a nádvoří, celkem o 
výměře 1845 m2. 
Město i COOP nechalo vypracovat znalecké posudky na stanovení ceny obvyklé. Výsledkem 
společných jednání jsou dvě provázané smlouvy, a to smlouva o zřízení služebnosti strpět užívání 
prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v domě čp.10 Bakov nad Jizerou - prodejna na 
náměstí a smlouva o koupi nemovité věci, pozemku parc.č.st.57/1 k.ú. Bakov nad Jizerou, jehož 
součástí je OD Jizera. 
Návrhy těchto smluv jsou uvedeny v přílohách a jsou nyní v rámci tohoto bodu, resp. záměru koupě 
"OD Jizera" předloženy zastupitelstvu města ke schválení.  
Z důvodů strategičnosti umístění budovy a budoucího potenciálu jejího využití doporučuje OSMM 
koupi realizovat.  
Po rekapitulaci starosty: 
Ing. Babák: město čeká mnoho investičních akcí, budova si vyžádá nejen investici do koupě, ale i další 
velké investice na úpravu. Město bude potřebovat finanční prostředky na jiné projekty, navíc není k 
dispozici jasná vize do budoucna. Dle jeho názoru není vhodné nyní objekt koupit, záležitosti, které je 
nutné nyní řešit, můžou mít i jiné řešení.   
Mgr. Klíma: má stejný názor jako Ing. Babák, dle jeho názoru je nutné nyní investovat např. do školy 
a netříštit finanční prostředky. 
P. Šlégl: doporučuje objekt koupit, neboť hrozí, že objekt koupí někdo a udělá zde ubytovnu, což není 
vhodné. Finanční prostředky města budou potřeba investovat etapově, takže není riziko vyčerpání 
všech prostředků města najednou. Je si vědom, že finanční objem investic do objektu není malý, 
nicméně podle něj je prioritou mít na náměstí objekt, který bude splňovat požadavky města.  
P. Kavan: i při vědomí nutných a plánovaných investičních akcí doporučuje objekt koupit, tím pádem 
město bude mít nad objektem dohled a rozhodovat, co s ním bude. Žádoucí je uchopit koncepčně 
řešení celého prostoru škola, radnice, Jizera a náměstí. S přihlédnutím k tomu, že MěÚ nemá 
dostatečné prostory, kdy bylo dlouhodobě hledáno řešení bez žádoucího výsledku, je nutné problém 
řešit a tento objekt k tomu poskytuje možnosti. Otázkou je, v jakém časovém horizontu budou finanční 
prostředky do objektu investovány. Možností je vytvořit potřebné prostory pro MěÚ včetně archivu a 
zbytek budovy využívat komerčně, neboť nyní objekt není plně využíván.  
Místostarosta: myslí si, že jde o strategickou budovu nejen pro úřad, ale i pro město, jednání o 
revitalizaci náměstí to dokládají, město potřebuje parkovací místa, směrem pod Zbábu vzhled 
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prostranství není utěšený, TČ zde musí uklízet a bylo by možné jej využít pro podzemní kontejnery. Z 
těchto důvodů je pro koupi budovy. 
Paní Čermáková: účastnila se jednání na téma náměstí, a pokud občané na něco poukazovali, tak je to 
právě budova OD Jizery ve špatném stavu a to, že s tím město nic nedělá. Pokud je tato příležitost, 
mělo by se jí město chopit. 
Ing. Činka: je nutné na to vypracovat řádný investiční záměr, dále mu není jasná smlouva s COOP, 
jaký má důvod.  
JUDr. Dvořák: je pro koupi budovy za každou cenu, zejména z důvodu možnosti získání prostoru a 
pořádku i za budovou. Každá úprava bude lepší než to, co tam je teď. 
Mgr. Štěpánová: tato záležitost je velmi strategická a město do budoucna zaváže neměnným 
charakterem. Z jejího pohledu není věc připravena. Co se týká smlouvy o služebnosti, není dobře 
připravena, nejsou v ní dojednány správné podmínky pro město, v ní závazek, že tam bude prodejna 
potravin, co tam nájemce bude dělat, přičemž je na 25 let. K objektu Jizery se domnívá, že tam nebude 
investice do úprav jen 15 mil. Kč, jak na jednání zaznělo, budova není využívána celá, takže zřejmě 
zájem o pronájem není tak velký. Podle ní je nezodpovědné na konci volebního období dát dalšímu 
zastupitelstvu úkol bez konkrétní koncepce včetně nevýhodné smlouvy o služebnosti.  
Mgr. Šulc: na jednání vize byla prezentována - zázemí pro MěÚ, komunitní centrum, možná 
restaurace, je pravda, že se nejedná o investiční záměr, ale vize zde je.  
Starosta: důvod požadavku  COOPu na služebnost bylo, že tato lze zapsat do katastru nemovitostí, 
nájemní smlouva ne.  
Mgr. Štěpánová: je z hlediska vlastníka budovy rozumné zřídit služebnost? 
Mgr. Jindrová: služebnost nebude ve prospěch jiné nemovitosti, ale konkrétní osoby, jde o důvěru, 
jestli ta osoba bude fungovat a co tam ta osoba bude dělat. 
Mgr. Štěpánová: chce se město na 25 let zavázat ve prospěch firmy COOP? Co když bude město chtít 
prostory ve své budově využít?  
V další diskuzi byly řešeny možnosti dalšího využití Jizery, důvodů pro návrh koupě objektu. 
Paní Čermáková: při zřízení služebnosti může objekt provozovat pouze subjekt, ve prospěch kterého je 
zřízena, nebo můžou prostory dále pronajmout? 
Mgr. Jindrová: domnívá se, že z právního hlediska nelze dále služebnost pronajmout. Bylo by dobré 
definovat do smlouvy o služebnosti, že se jedná o maloobchodní prodejnu potravin a doplňkového 
zboží.  
Zastupitelé souhlasili s doplněním smlouvy dle doporučení Mgr. Jindrové a starosta navrhl hlasovat o 
usnesení, které bylo předloženo.   
Zvukový záznam: 2:18 - 2:50 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 4  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z211/5-2018 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o koupi nemovité věci, týkající se pozemku parc.č.st.57/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 
mezi Městem Bakov nad Jizerou a COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, IČO: 00031798, se sídlem 
Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, za částku 12.000.000,- Kč, a za podmínky stanovených smlouvou, 
s c h v a l u j e 
smlouvu o zřízení služebnosti strpět užívání prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v domě 
čp.10 Bakov nad Jizerou, mezi Městem Bakov nad Jizerou a COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, 
IČO: 00031798, se sídlem Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, za úplatu ve výši 4.210.496,- Kč, a za 
podmínky stanovených smlouvou, 
 s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č.27 na vyčlenění částky částky Kč 12.000.000,- z FRR na odkoupení OD Jizera. 
231.30 6171 6121 +12.000tis. Kč 
231.30 6330 4133 +12.000tis. Kč 
236.21 6330 5345 +12.000tis. Kč 
u k l á d á 
OSMM a FO zajistit výše uvedené. 
 
22) Prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou 
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na svém 3. řádném jednání dne 21.05.2018 usnesením č. Z 
154/3-2018 schválilo prodej pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou společnosti 
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HEDERA Invest a.s, Svojsíkova 1436/9, 169 00 Praha, IČO 28204182, za podmínek stanovených 
kupní smlouvou, jejíž znění a podmínky budou prodiskutovány smluvními stranami a v případě jejich 
dohody bude návrh kupní smlouvy předložen následně zastupitelstvu města ke schválení.  
Během jednání o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti se nicméně vyskytly nové 
skutečnosti. 
Jedná se o úhradu poplatku za vynětí pozemku ze ZPF v předpokládané výši 24.993.766,-- Kč a dále 
řízení u Nejvyššího správního soudu   ČR o kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze 
č.j. 43A 39/2018-79 ze dne 28.06.2018 (zamítnutí návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - 
územního plánu města Bakov nad Jizerou, který se týká také prodávaného pozemku). Vzhledem k 
výše popsaným okolnostem nedošlo k dohodě smluvních stran na podmínkách kupní smlouvy a je 
proto navrženo výběrové řízení č.P/1/2018 na prodej pozemku zrušit, a to v souladu se schválenými 
pravidly pro prodej nemovitého majetku. Jistota, která byla složena na účet města kupujícím ve výši 
2.462.440,- Kč, bude kupujícímu vrácena . 
Nyní bylo navrženo znovu vypsat výběrové řízení na prodej dotčeného pozemku za podmínky uvedení 
min. prodejní ceny dle znaleckého posudku, uvedení informace o předběžném výpočtu výše odvodů za 
trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF a informace o současném řízení u Nejvyššího soudu. 
Místostarosta: domnívá se, že by si město mělo nechat vyhotovit právní rozbor, jestli může město bez 
jakéhokoli dokumentu věc uzavřít, když městu vznikly náklady např. na právní služby, přičemž vyšlo 
najevo, že kupující věděl o vzniklých skutečnostech a nechal je promítnout do konečné ceny, takže 
původní kupní cena výrazně klesla. Domnívá se, že kupující by měl mít předsmluvní odpovědnost za 
své jednání a pokud vznikly nové skutečnosti, měl vstoupit do jednání, aby došlo ke konkrétnímu 
konsensu. Město by mělo mít jistotu, že tento postup je právně v pořádku, a zda tímto nebude do 
budoucna město poškozeno. Není přesvědčen o správnosti postupu.  
Ing. Činka: jak je vymezená chráněná oblast přirozené akumulace vody? Z předloženého není jasné, 
zda je v této oblasti celý pozemek, nebo jen jeho část.  
Starosta: výše odvodu byla předpokládána, nicméně kupující i prodávající nezávisle na sobě zjišťovali 
cenu vynětí z pozemkového půdního fondu. Magistrátem města Mladá Boleslav bylo sděleno, že cena 
za m2 bude cca 40,- Kč/m2. Následně v průběhu jednání vyšlo najevo, že cena za vynětí bude 
desetinásobně vyšší, protože pozemek leží v chráněném území. 
Mgr. Štěpánová: zastupitelstvo vyslovilo souhlas s prodejem, následně vedení města začalo jednat o 
snížení kupní smlouvy, proč? U výběrového řízení se zastupitelstvo nezabývalo otázkou vynětí 
pozemku ze zemědělského půdního fondu, je však dle ní pochybením, že se zastupitelstvo nedovědělo, 
že existuje žaloba a následná kasační stížnost týkající se územního plánu, což vedení města vědělo už 
v květnu, když bylo rozhodováno o prodeji pozemku a o tom zastupitelstvo informováno nebylo. Dle 
jejího názoru je jediným správným řešením zrušit výběrové řízení a vypsat jej znovu.  
P. Kavan: vzhledem ke skutečnosti, že vznikla pochybnost ohledně poplatku za vynětí ze ZPF, navrhl 
vedení města jednat s kupujícím o kupní ceně. V dané chvíli, pokud město vypíše opakovaně výběrové 
řízení s uvedením minimální ceny a všech okolností, které jsou s tím spojené, bude výběrové řízení 
naprosto transparentní a kupující půjde do koupě s vědomím veškerých rizik s tím spojených.  
Dále byla vedena diskuze na téma vypsání nového výběrového řízení. Dále zastupitelé formulovali 
návrh usnesení. 
P. Rajtr se domnívá, že zrušením usnesení zastupitelstva město přijde o složenou jistinu. Dle názoru 
Mgr. Jindrové se jedná o běžný postup v případech, kdy vyjdou najevo nepředvídané okolnosti, v 
případném soudním sporu by město muselo prokázat skutečnou výši vzniklé škody.  
Zvukový záznam: 2:50 - 3:24 hod.   
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 1  Zdrželo se: 4  
Usnesení č. Z212/5-2018 
Zastupitelstvo města 
r u š í 
usnesení č. Z154/3-2018 ze dne 21.05.2018, týkající se schválení prodeje pozemku 
r u š í 
výběrové řízení č.P/1/2018, týkající se prodeje dotčeného pozemku z důvodu nově vzniklých 
relevantních skutečností 
s c h v a l u j e 
vyvěšení nového záměru prodeje pozemku parc.č.240/4 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou, obálkovou 
metodou, v souladu s Pravidly pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou 
s uvedením nových relevantních skutečností za minimální cenu stanovenou stávajícím znaleckým 
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posudkem 
u k l á d á 
OSMM provést výběrové řízení 
 
23) Diskuze občanů 
Vzhledem k pokročilé hodině dal starosta dle jednacího řádu prostor k diskuzi občanů. Žádný z 
přítomných občanů nechtěl diskutovat mimo body programu jednání. 
  
24) Informace vedení města 
Starosta předložil informace vedení města v písemné podobě. 
Zdůraznil informaci týkající se dotace na kanalizaci na Malé Bělé. V tuto chvíli probíhají dokončovací 
práce na projektové dokumentaci tak, aby do konce roku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 
Bližší informace budou známy v průběhu příštího týdne, dle predikcí by práce měly začít v roce 2019 
a pokračovat po etapách do roku 2022. Dále starosta informoval o projektové přípravě na chodníky a 
komunikace. 
Ing. Babák: komunikace na Malé Bělé jsou ve velmi špatném stavu, na opravy komunikací a chodníků 
by měly být připravené projekty, město by mělo znát náklady na opravy, zajistit finanční krytí, 
zjišťovat dotační příležitosti atd. Dále je potřeba ověřit otázku povrchové kanalizace a další otázky s 
tím související. 
Místostarosta:  byly zajištěny projekty, bylo zjištěno, jak v lokalitě vedou jiné sítě,  s povrchovou 
kanalizací je počítáno, vše se bude řešit komplexně tak, aby vše bylo ve shodě.  
Ing. Babák: zastupitelstvo není dostatečně informováno o podrobnostech, v jakém stavu je příprava, 
neodsouhlasilo seznam akcí a nebyla zastupitelům dána možnost připomínkování. 
Starosta: informoval o postupu realizace chodníku na Bítouchov, všechny kroky jsou koordinovány na 
úrovni vedení města a stavebního odboru. 
Mgr. Šulc: souhlasí s Ing. Babákem, navrhl, aby na jarní zastupitelstvo byl připraven podrobný 
přehled a plán realizace kanalizace.  
P. Peroutka: dle Ing. Žitného z VaK a.s. je reálné, že do konce roku bude k dispozici prováděcí 
dokumentace na celý projekt a vybrán dodavatel, takže bude zřejmé, z kterého konce se začne 
kanalizace stavět, a jaký bude časový harmonogram.  
Ing. Babák: dle jeho názoru není podstatné, odkud se začne se stavbou kanalizace, podstatné je, že 
zastupitelé nemají podrobné informace, jak jsou všechny kroky zkoordinované, v jakém stadiu jsou 
přípravy na jednotlivé navazující součásti projektu a pod.  
Mgr. Štěpánová: známe odhadovaný časový harmonogram? Kdo o něm bude rozhodovat? 
Starosta: předpoklad je 2019 - 2022. Předpokládaný harmonogram bude k dispozici po jednání  s VaK 
a.s. příští týden.  
Dále starosta shrnul postup v implementaci marketingové identity města, konečná podoba webu města 
bude předložena ke schválení radě města.  
Ing. Babák: není zřejmé, od kdy budou nové vizualizace používány, za jakých podmínek budou 
používány spolky a organizacemi města, kde jsou uloženy originály a vzory, zda o tom bude 
rozhodovat rada města a pod. Dále by chtěl vědět, jaký má město právní a vlastnický vztah k 
vizuálním vzorům, zda některé subjekty tyto nové znaky používá a pod.  
Starosta: v současné době funguje jak erb, tak i logo a logotyp s mottem. Vizuální znaky byly použity 
již na akci Pohár Bakova v cyklistice.  
Mgr. Štěpánová: má město k dispozici veškerá majetková a autorská práva? Mgr. Dvořák: logotypy 
jsou dle zákona vyřazeny z ochrany autorského práva ve smyslu šíření a nakládání ve smyslu 
propagace v zájmu města.  
Mgr. Štěpánová: vysvětlila z hlediska práva, jak se nakládá s autorskými právy. Ptá se, zda město v 
této veřejné zakázce má ošetřena majetková autorská práva. 
Starosta: bude prověřeno. 
Dále byla věc diskutována, z diskuze vyplynulo, že je nutné prověřit majetková autorská práva k 
použití  loga a logotypu, které vyhotovil Mgr. Dvořák.    
Zvukový záznam: 3:25 - 3:58 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z213/5-2018 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
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informace o stavu přípravy projektu Kanalizace Malá Bělá, 
u k l á d á 
OSMM v součinnosti s ostatními odbory a společností VaK a.s. předložit na řádném jednání ZM 
aktuální stav souvisejících projektů v souvislosti s výstavbou kanalizace. 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
- postupu implementace projektu Marketingové identity města 
- pokračování udržovacích prací na zřícenině Zvířetice 
  
25) Diskuze zastupitelů 
Starosta poděkoval v závěru volebního období za spolupráci a popřál hodně zdaru a úspěchů v dalším 
životě.  
 
26) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 22:10 hodin a poděkoval přítomným za účast.  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
Ing. Josef Rechcigl      Mgr. Michaela Vrabcová 
ověřovatel zápisu      ověřovatelka zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radim Šimáně 
starosta města 

 


