
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Zápis 
 3. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

10.05.2017 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 16 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Mgr. Lenka Koucká, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena 
Bulířová, Lubomír Peroutka, Jitka Šubrtová, Václav Janda, Aleš Konývka, Ing. Jiří Jonáš, 
Ing. Bc. Petra Kremlová 
Hosté: Mgr. Pavel Motl 
Omluvení: Mgr. Štefan Klíma, Ing. Josef Rechcigl, Mgr. Michaela Vrabcová 
Ověřovatelé: Ing. Miroslav Činka, Jaroslava Čermáková 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Stanovení dobývacího prostoru - aktuální informace 
6) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
7) Rozpočtové opatření č. 6 - navýšení finanční částky na dopravní obslužnost 
8) Zřízení peněžního fondu Zvířetice Vision 21 
9) Pozemky parc.č.91/7 a 91/13, vše v k.ú. Buda 
10) Žádost o koupi částí pozemku parc.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou 
11) Majetkoprávní vypořádání p.p.č.521 a 523 k.ú. Malá Bělá 
12) OZV č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 
13) Jmenování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. 
14) Informace vedení města  
15) Diskuze zastupitelů 
16) Diskuze občanů 
17) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 16 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna 
nadpoloviční většina. Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jeho 
jednání vyhlášeno způsobem v místě obvyklým.  
 
2) Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navrženi Ing. Miroslav Činka a paní Jaroslava Čermáková. 
Zastupitelé neměli další návrhy.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z30/3-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení paní Jaroslavu Čermákovou a Ing. Miroslava Činku.  
 
 

3) Schválení programu 
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Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnou pozvánkou k jednání. Na jednání nebyly 
vzneseny žádné návrhy na doplnění, nebo změnu programu.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 1  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z31/3-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce.  
  
4) Diskuze občanů 
V rámci diskuze vystoupila paní [osobní údaj odstraněn], která se dotázala, zda pro letošní rok je 
vyřešen zápach související s vyléváním kalu z čističky, který se na Trenčíně objevuje a zda by tento 
problém nevyřešilo ekologické spalování. Starosta uvedl, že zemědělská družstva upozorňují, že 
v současné době zapravují  hnojiva do půdy, ty pak zapáchají, může se jednat o tento případ. P. 
[osobní údaj odstraněn] uvedla, že toto  se dělo v srpnu loňského roku, dle jejích informací se jedná 
o kaly z čističky, zápach obtěžuje obyvatele Trenčína. Starosta slíbil věc prověřit. Ing. Babák se 
domnívá, že se nejedná o kaly z čističky a dle jeho názoru zastupitelstvo nebude řešit spalování kalů 
zemědělského družstva, určitě se nejedná o kaly z čističky v Bakově. Doporučil paní Vinšové 
okamžitě, jakmile nastane problém, informovat město. Paní [osobní údaj odstraněn] požádala 
o prověření a zajištění nápravy do budoucna. Dále bylo diskutováno o pravděpodobném zdroji 
zápachu, možnostech jeho eliminace a povinnostech zemědělských družstev spojených s aplikací 
hnojiv na zemědělských plochách.   
Zvukový záznam: 03:00 - 0:12 hod. 
 
5) Stanovení dobývacího prostoru - aktuální informace 
Aktuální informace týkající se stanovení dobývacího prostoru Bakov nad Jizerou na výhradním 
ložisku štěrkopísku jsou zastupitelům pravidelně předkládány v Informacích vedení města, které jsou 
samostatným podkladem pro řádná jednání Zastupitelstva a které jsou následně vloženy na webové 
stránky města a zpřístupněny občanům. Nicméně nyní jsou tyto informace, včetně vývoje této 
problematiky od posledního jednání zastupitelstva do současnosti, součástí tohoto samostatného bodu 
jednání v chronologickém sledu za poslední rok. 
Jednání zastupitelstva byl přítomen právní zástupce města v této záležitosti Mgr. Pavel Motl. 
06/2016 vydal Středočeský kraj nesouhlasné závazné stanovisko k využitelnosti EIA ( posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí) 
07/2016 bylo Obvodním báňským úřadem (OBÚ) zasláno vyrozumění o pokračování správního řízení 
v této záležitosti, a to vzhledem k vydání výše uvedeného stanoviska a dále pak bylo OBÚ vydáno 
Usnesení, kterým byla dána možnost účastníkům řízení vyjádřit se. 
             Město Bakov zaslalo prostřednictvím svého právního zástupce Mgr.Motla a ve spolupráci 
s JUDr. Flegelem Vyjádření, ve kterém potvrdila svůj setrvalý stav, t.j. nesouhlas se stanovením 
dobývacího prostoru 
09/2016 - OBÚ vydal Usnesení, kterým opět přerušuje správní řízení, a to do 28.2.2017 z důvodů 
samostatné žádosti OBÚ na MŽP o přezkum negativního závazného stanoviska KÚSK k EIA 
10/2016 - Město Bakov odeslalo na OBÚ ve spolupráci s Mgr. Motlem a JUDr. Flegelem odvolání 
proti tomuto Usnesení, t.j. proti přerušení řízení 
01/2017 - Český báňský úřad (ČBÚ) naše odvolání proti přerušení řízení zamítl 
02/2017 - MŽP zaslalo OBÚ Rozhodnutí ve kterém vrací věc týkající se EIA správnímu orgánu, t.j. 
KÚSK k dalšímu řízení 
03/2017 - KÚSK vydává opětovně Nesouhlasné závazné stanovisko ke stanovisku o hodnocení vlivů 
na životní prostředí ( EIA) 
04/2017 - OBÚ vydal Usnesení kterým stanovil lhůtu na případná Vyjádření účastníku řízení 
k podkladům meritorního rozhodnutí 
04/2017 - Město Bakov nad Jizerou ve výše stanovené lhůtě zaslalo Vyjádření, kde opětovně potvrzuje 
svůj setrvalý stav na svých dosavadních stanoviscích  
05/2017 - předpoklad vydání Rozhodnutí OBÚ na stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad 
Jizerou 
Od měsíce února do současné doby probíhá komunikace, včetně osobních setkání "právního týmu" 
města (právní zástupce města v této záležitosti Mgr. Motl, právní poradce JUDr. Flegel, právník města 
Mgr. Paclt), vedení města a zástupců vlastníků pozemků dotčené lokality. 
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Dne 27.3.2017 proběhlo společné setkání a jednání v kanceláři JUDr. Flegela v Praze, bohužel bez 
účasti Mgr. Motla, který byl v té době zdravotně indisponován. Dále proběhly nezávisle na sobě 
osobní návštěvy OBÚ Mgr. Motlem i JUDr. Flegelem pro nahlédnutí a seznámení se se spisem. 
Starosta shrnul podstatné skutečnosti předložené záležitosti a předal slovo Mgr. Motlovi, který 
podrobněji popsal jednotlivé učiněné kroky. 
Občan: na jednání v Praze bylo dohodnuto šest kroků, jak byly plněny? 
Starosta přečet jednotlivé kroky. 
Občan: jak byl plněn závazek apelování na vydání stanoviska? 
Mgr. Motl: jednak apeloval sám ústně, vzhledem k tomu, že je nutné dodržet zákonné lhůty pro vydání 
rozhodnutí, stanovisko účastníka bylo zasáno 21.4.2017, kdy lhůta pro zaslání stanovisek končila 
9.5.2017. Dále bylo diskutováno o plnění tohoto bodu a důvodech, proč bylo postupováno, tak, jak 
postupováno bylo.  
Dále starosta informoval, že ohledně zadání aktuální studie biologického průzkumu dotčeného území 
pro potřebu ochrany přírody proběhlo jednání s odborníky, kteří mají toto ve své gesci, tímto se vedení 
města bude zabývat a průzkum bude zadán. Dále bylo diskutováno, z jakého důvodu dosud nebyl 
průzkum zadán, o důvodech, proč je nutné zadat průzkum a proč je nutné jej vyhotovit na jaře, 
o postupu a krocích a aktivitách, které město učinilo, o finančních nákladech na vyhotovení průzkumu. 
Dále starosta uvedl, že je nutné, aby zastupitelstvo dalo starostovi mandát pro případ, že bude nutné 
podat rozklad (opravný prostředek proti rozhodnutí MŽP). Mgr. Motl k tomuto vyjádřil svoje 
stanovisko.  
Diskuze se vrátila k otázce zadání průzkumu, dle názoru starosty by o zadání průzkumu mělo 
rozhodnout zastupitelstvo usnesením, zejména s ohledem na jeho finanční náročnost.  
Paní Čermáková: jedním z bodů je žádat o vynětí nebo zrušení těžby v projednávaném ložisku. Za 
minulého vedení byly k těžbě určeny obě oblasti z obou stran Smetanovy ulice a město dělalo veškeré 
kroky proto, aby bylo těžbě zamezeno. P. Peroutka doplnil, že tehdy bylo rozhodnuto, že na jedné 
straně Smetanovy bude umožněna výstavba (Výsluní), ale druhá část vyjmuta nebude. Dále byla 
vedena diskuze o krocích, které již byly učiněny a které vedly k odpisu části těžebního prostoru, a 
o dalším postupu a krocích, které by měly být a můžou být z legislativního hlediska učiněny.  
Diskuze se vrátila k otázce zadání biologické studie, starosta navrhl pověřit zadáním studie vedení 
města usnesením, přítomný občan navrhl učinit potřebné kroky k tomu, aby ložisko bylo vyjmuto ze 
státních rezerv. Dále bylo diskutováno, zda je nyní potřeba přijmout rozpočtové opatření na 
financování biologické studie, starosta navrhl tuto záležitost předložit k rozhodnutí na červnové 
zasedání, do té doby bude možné zjistit, jaká částka by z rozpočtu měla být vyčleněna. Dále bylo 
diskutováno o tom, zda by z časových důvodů bylo lepší mandát k zadání vyhotovení potřebných 
dokumentů dát radě města, přičemž následně zastupitelstvo rozhodne o vyčlenění potřebných 
finančních prostředků.  Zastupitelé po diskuzi naformulovali usnesení, o kterém bylo následně 
hlasováno.    
Místostarosta se domnívá, že v dané chvíli je předčasné zpracovávat biologickou studii, neboť se na 
větší části dané lokality intenzivně zemědělsky hospodaří. Dle jeho názoru je vhodnější počkat na 
výsledek nové studie EIA a teprve poté činit patřičné kroky.  
Závěrem starosta navrhl že s ohledem na citlivé informace a následnou strategii při řešení záležitosti, 
které zazněly v rámci tohoto bodu jednání, bude tento úsek vyjmut ze zvukového záznamu a nebude 
na webových stránkách zveřejněn. Zastupitelé návrh podpořili. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z32/3-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace a vývoj problematiky týkající se stanovení dobývacího prostoru Bakov nad Jizerou 
na výhradním ložisku štěrkopísku, 
u k l á d á 
vedení města provést výběrové řízení na vyhotovení studie biologického průzkumu  na výhradním 
ložisku štěrkopísku v Bakově nad Jizerou a o výsledku informovat zastupitelstvo města, včetně 
předložení návrhu na rozpočtové opatření, 
p o v ě ř u j e 
JUDr. Flegela zpracováním návrhu postupu, jehož cílem bude vyjmutí ložiska štěrkopísku ze státních 
rezerv. 
 



   Stránka 4 / 11 

6) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od minulého jednání zastupitelstva města byla radou schválena následující rozpočtová opatření: 
Rozpočtové opatření č. 4 (usnesení č. R127/10-2017 ze dne 24.4.2017) 
 - zatřídění příjmu a výdaje daně z příjmů právnických osob za obce ve výši Kč 221.520,-. V měsíci 
březnu bylo za Město Bakov nad Jizerou podáno Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. 
Na základě daňového přiznání činí daňová povinnost města Kč 1.521.520,-. Jedná se současně 
o příjem i výdaj rozpočtu (města a obce platí daň sami sobě). Skutečnou výši daně bylo potřeba 
zohlednit v upraveném rozpočtu. 
Rozpočtové opatření č. 5 (usnesení č. R128/10-2017 ze dne 24.4.2017) 
- doplatek dotace ze Středočeského kraje za investiční akci "Chodník Malá Bělá" ve výši  Kč 
139.649,45. Pro zohlednění částky v rozpočtu a její převedení do FRR by potřeba přijmout rozpočtové 
opatření. 
Rekapitulace investiční akce: 
Celkové náklady na akci: Kč 2.278.578,37 
Celková došlá dotace:    Kč 2.164.649,45   (95%) 
Spoluúčast města:  Kč   113.928,92    ( 5%) 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 0:11 - 0:12 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z33/3-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 4 týkajícího se zatřídění daně z příjmu právnických 
osob za obce ve výši Kč 221.520,-  a rozpočtovém opatření č. 5 týkajícího se přijetí doplatku dotace ze 
Středočeského kraje za investiční akci "Chodník Malá Bělá" ve výši Kč 139.649,45 a její převedení do 
Fondu rezerv a rozvoje. 
  
7) Rozpočtové opatření č. 6 - navýšení finanční částky na dopravní obslužnost 
Dne 24.4.2017 dorazil na Městský úřad návrh dodatku smlouvy týkající se závazku veřejné 
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti ve vnitrostátní linkové dopravě. Společnost 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o. v rámci dodatku smlouvy každoročně zasílá předběžný 
odhad prokazatelné ztráty připadající na Město Bakov nad Jizerou. Odhad předpokládá 
prokazatelnou ztrátu na rok 2017 ve výši Kč 758.163,-, v rozpočtu na letošní rok je však 
pouze částka Kč 740.000,-. Zbývající částku je potřeba před schválením a podpisem dodatku 
dořešit. 
Za minulý rok činila prokazatelná ztráta Kč 540.832,- (539.858,- zálohy minulý rok + 974,- 
doplatek v letošním roce). Jedná se tak o meziroční nárůst o bezmála 200 tis. Kč. V důsledku 
takto vysokého nárůstu byly podrobně zkoumány jeho příčiny. Tou hlavní je zvýšení 
ekonomicky oprávněných nákladů za  1km z částky Kč 31,- na Kč 34,10. Tento nárůst 
výrazně zvyšuje náklady na linku 260 250 (Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav) a linku 260 
810 (Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav - Praha). Nárůst nákladů na těchto dvou linkách je 
bezmála 163 tis. Kč. Zbytek nárůstu nákladů připadá na ostatní linky. 
Rozpočtové opatření na dofinancování výdajů na dopravní obslužnost z FRR v částce Kč 
20.000,- je uvedeno v návrhu usnesení. 
Starosta uvedl bod jednání a informoval, že v nejbližších dnech proběhne jednání dotčených 
měst a obcí na trasách s dodavatelem služby a Středočeským krajem na téma financování 
dopravní obslužnosti. Navýšení bylo avizováno již při tvorbě rozpočtu v minulém roce, 
z tohoto důvodu byla částka do rozpočtu navýšena,,nicméně dodatkovaná částka je ještě vyšší.  
Ing. Činka: v materiálu není uvedeno, jak byla částka na jeden kilometr vypočtena, připomněl 
navýšení jízdného na jaře letošního roku.  
Starosta: zastupitelé budou informováni o průběhu jednání se Středočeským krajem 
a dodavatelem služby, nicméně v danou chvíli požádal o schválení rozpočtového opatření na 
zajištění financování, dodatek zatím podepsán nebude.  
Ing. Babák: je město schopné ověřit náklad při rozpočítání na jednotlivé obce, v minulosti 
garantoval částku KÚ.  
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Tajemnice upřesnila, že základní dopravní obslužnost hradí kraj. Náklady na ostatní DO 
nesou města a obce. O tom, které linky patří do základní a které do ostatní DO, rozhoduje 
kraj.  
Ing. Babák: kdo ověřil, že účtovaná částka je správná, zda jsou náklady relevantní?  
P. Kavan: v dané chvíli je proti, aby byla požadovaná částka hrazena, dokud nepředloží společnost 
Arriva s.r.o. přesné rozpady cen, není ochoten cokoli hradit.  
Ing. Veselý: upřesnil, že město hradí rozdíl mezi ziskem z provozu a skutečnou výší nákladu na jeden 
kilometr.  
P. Kavan: požaduje předložení kompletního rozpadu nákladů provozovatele autobusových linek na 
jednotlivé výkony v okresu Mladá Boleslav. Navrhuje tímto pověřit starostu města.  
Mgr. Štěpánová: musí město akceptovat cenu stanovenou na jeden kilometr, nebo je možné 
s poskytovatelem o ceně za kilometr ostatní dopravní obslužnosti jednat?  
Starosta: schůzka s poskytovatelem DO je stanovena na další týden.  
Ing. Babák: je na městě osoba, která zkontroluje, zda jsou ceny a výkony v pořádku?  
Místostarosta: taková osoba na městě není. 
Ing. Veselý: v roce 2013 byla řešena podobná záležitost, vyžádal si ze společnosti  Arriva s.r.o. 
veškeré podklady, kompletně informace o všech linkách, časech a  počtu přepravovaných osob, 
ujetých kilometrů atd. Vše bylo v pořádku.  
Mgr. Štěpánová: v jednotlivých linkách se ztráta rozpočítává na jednotlivé objednatele. Proběhla 
jednání s ostatními objednateli, o konkrétních linkách a procentuálním rozdělení nákladů? 
Starosta: jednání proběhnou se všemi městy a obcemi za účasti Středočeského kraje.  
Ing. Činka: byla zvažována finanční participace na nákladech firem, jejichž zaměstnanci hojně 
využívají autobusové linky při dopravě do zaměstnání a téměř žádný z nich není Bakovák? 
Zastupitelé se dohodli, že s ohledem na skutečnost, že budou probíhat jednání, není nutné na místě 
přijmout rozpočtové opatření a podepisovat dodatek. Zastupitelé vzali pouze informace na vědomí.  
Zvukový záznam: 0:12 - 0:26 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z34/3-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a  v ě d o m í  
informace o financování ostatní dopravní obslužnosti ve vnitrostátní linkové dopravě na rok 2017. 
 
 

8) Zřízení peněžního fondu Zvířetice Vision 21 
V návaznosti na konanou veřejnou sbírku, zřízenou za účelem záchrany zříceniny Zvířetice byl 
zastupitelstvu města předložen materiál na zřízení peněžního fondu k této sbírce. Peněžní fondy 
k veřejné sbírce je vhodné schvalovat v případech, že tyto jsou konány za účelem oprav/záchrany 
majetku ve vlastnictví zřizovatele sbírky. Hlavním důvodem zřízení peněžního fondu k veřejné sbírce 
je možnost kombinace více zdrojů financování. V případě samostatné veřejné sbírky je možno 
financovat opravy jen do výše výtěžku sbírky. Peněžní fond umožňuje opravy jednoduše dofinancovat 
z jiných zdrojů např. z rozpočtu města nebo dotací. Dalším důvodem zřízení peněžního fondu je 
transparentnost. Veškeré finanční prostředky určené pro záchranu Zvířetic, jsou jednak vidět na 
samostatném bankovním účtu, jednak jsou vyčleněny na samostatném účtu v účetnictví. Dále zásady 
pro zřízení a použití peněžního fondu uvádějí konkrétní účel použití finančních prostředků z veřejné 
sbírky. 
Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka Kč 100.000,- na vynucené náklady na 
základní opravy Zvířetic. Jejich účel se shoduje s účelem použití finančních prostředků peněžního 
fondu, je proto vhodné je do fondu převést.  
Ing. Veselý doplnil, že jde o technickou záležitost, týkající se veřejné sbírky s tím, že příjmy i výdaje 
sbírky je nutné zachytit v účetnictví a v rozpočtu města. Tím že město zřídí peněžní fond budou 
finanční prostředky ohraničené a vedené mimo účetnictví města. Tajemnice dodala, že záměrem je 
více propagovat veřejnou sbírku, kachlí je prodáno cca 80, je možné je stále nakupovat v IC 
a knihovně. Město bylo úspěšné ve spolupráci s Czech International Trust, je zařazeno mezi "TOP 10" 
inovativních přístupů k záchraně památek, bude navázán další kontakt, aby bylo možné rozběhnout 
další záchranné akce, které ušetří finanční prostředky rozpočtu města. Tím se otevírají další možnosti. 
Starosta doplnil informace o slavnostním večeru 7.4.2017. 
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Mgr. Stránská: v minulosti bylo hovořeno o opravách a údržbě na Zvířeticích, kdy památkový ústav 
tyto opravy nepovolil.  
Starosta: ano, jednalo se o klenbu, která měla být součástí dotace, nicméně díky destrukci nebylo 
možné opravu v rámci dotace realizovat. Došlo k zajištění klenby výdřevou, byl zpracován statický 
posudek areálu rozdělený do etap. Podle potřeby a možností budou jednotlivé etapy opravy 
realizovány.  
Mgr. Štěpánová: jak bude fungovat fond? Kdo bude rozhodovat o tom, na co budou použity převedené 
peníze do fondu podle čl. III? V materiálu je uvedeno, že by měly být použity na opravy, jde o to, aby 
tyto finance nešly na propagaci. Kdo o tom bude rozhodovat.  
Ing. Veselý: zřejmě rada v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek. 
Tajemnice: podle zákona o obcích v rámci schváleného rozpočtu. 
Dále bylo diskutováno o použití finančních prostředků, Mgr. Štěpánová trvá na tom, aby nebyly 
finance použity na propagační účely, záměrem je použít prostředky na opravy. Navrhuje, aby 
navržených pravidlech v bodu III bylo doplněno, že o použití prostředků bude rozhodovat rada města. 
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.  
Zvukový záznam: 0:27 - 0:35 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z35/3-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení § 5 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů zřízení peněžního fondu Zvířetice Vision 21 k zabezpečení veřejné sbírky na 
záchranu zříceniny Zvířetice. 
s c h v a l u j e 
převod částky Kč 100.000,- z rozpočtu města do peněžního fondu Zvířetice Vision 21. 
 
 

9) Pozemky parc.č.91/7 a 91/13, vše v k.ú. Buda 
Vkladem směnné smlouvy týkající se pozemků parc. č. 91/7 a parc. č. 91/13 v kú. Buda, právní účinky 
vkladu ke dni 5.1.2017, schválené usnesením ZaM č. Z-102/6-2016 z 19.10.2016, byly vyřešeny 
vlastnické vztahy v tomto prostoru. Pozemek parc. č. 91/7, druh pozemku orná půda, má výměru 1039 
m2. Pozemek parc. č. 91/13, který vznikl při výše uvedené směně, je druh pozemku orná půda, 
o výměře 324 m2 . Město vlastnictvím těchto dvou pozemků má ve svém majetku pozemek pro 
výstavbu rodinného domku, a je na zvážení RaM a ZaM jak s tímto pozemkem naložit. 
Podle schválené změny č. 4 ÚP je tento prostor určen pro bydlení venkovského typu označený jako 
„BV2“ (bydlení venkovského typu).  Plocha „BV2“ je v platném územním plánu omezena minimální 
plocha pro výstavbu rodinného domu výměrou 800 m2.  Vzhledem k těmto podmínkám určeným 
platným ÚP je jedinou možností prodat oba pozemky jako jeden stavební pozemek.  
Hodnotu pozemku zvyšuje i možnost napojení na plyn, vodovod a elektřinu. Protože není na Budách 
vybudována kanalizace, musí být vybudována žumpa na vyvážení. Stavební pozemek je tedy možné 
považovat za zasíťovaný. Dále z hlediska stavebního je přístup na pozemek zajištěn z přilehlé 
komunikace č. II/276. 
V souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou s účinností od 
01.04.2017 rozhodování o všech úkonech při prodeji nemovitostí na základě výběrového řízení si 
vyhrazuje zastupitelstvo města. Podmínkou výběrového řízení je mimo jiné určení minimální prodejní 
ceny nemovitosti, ta je stanovena ve výši hodnoty stanovené znaleckým posudkem. 
Rada města na svém jednání dne 22.03.2017 usnesením č. R 102/7-2017 doporučuje zastupitelstvu 
města prodej pozemků parc.č.91/7 a 91/13 v k.ú. Buda, a to v souladu s Pravidly pro prodej 
nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. 
Starosta doplnil, že věc byla projednána i radou města s doporučením prodeje.  
Ing. Činka: bude ve VŘ cena podle znaleckého posudku? 
Paní Šubrtová: ano, minimální cena bude podle posudku v souladu s novými pravidly. Nejdříve bude 
vyhotoven posudek, pak bude vyhlášeno VŘ.  
Ing. Beran: jak bylo řešeno zmíněné území? 
Starosta: pozemek byl směněn, v katastru je směna zapsána, nyní chce město pozemek prodat.   
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P. Rajtr: město by si mohlo určit cenu samo podle svého uvážení. 
Tajemnice: podle nových pravidel je schváleno, že minimální cena musí být rovna ceně znalecké, 
pokud by se zastupitelstvo rozhodlo jinak, muselo by rozhodovat o výjimce.  
Mgr. Štěpánová: bude znalecký posudek na tržní, nebo obvyklou cenu? 
Paní Šubrtová: pravidla neurčují, jaká cena by měla posudku být.  
Zastupitelé se dohodli, že znalecký posudek by měl být na tržní cenu.  
Ing. Beran: jak dlouho bude viset záměr prodeje? 
Paní Šubrtová: v pravidlech se stanovuje 30 dní jako minimum. 
Bylo diskutováno, po jak dlouhou dobu bude záměr viset, v diskuzi se zastupitelé dohodli, že 60 dní.  
Zvukový záznam: 0:36 - 0:44 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z36/3-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje pozemků parc.č.91/7 a 91/13 v k.ú. Buda, obálkovou metodou, v souladu 
s Pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou   
u k l á d á 
OSMM zajistit vyhotovení znaleckého posudku na tržní cenu a provést výběrové řízení 
 

10) Žádost o koupi částí pozemku parc.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Paní [osobní údaj odstraněn],  společně žádají dopisem dne 13.03.2017 o prodej částí pozemku 
parc.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou, tak, jak je navrženo v příloze žádosti, a to za účelem 
rozšíření zahrad čp.769, čp.768, čp.773 s výsadbou ovocných stromů a keřů.  
Část pozemku parc.č.831/8, o výměře cca 1280 m2 je podle platného územního plánu 
využitelná pro budoucí výstavbu ve smíšené zóně (funkčně smíšená zóna městská), pro 
výstavbu jednoho rodinného domu. Tato část pozemku je zasmluvněna nájemní smlouvou 
s [osobní údaj odstraněn] na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. Přístup z veřejného 
prostranství je zajištěn přes zbývající část pozemku parc.č.831/8, o výměře cca 231 m2. Tato 
část pozemku není předmětem žádosti a je zatížena věcným břemenem užívání jímky a chůze 
a jízdy v rozsahu geometrického plánu č.1252-132/2005, oprávnění pro pozemek parc.č.st.883 
k.ú. Bakov nad Jizerou, budova čp.842, (ve vlastnictví SJM [osobní údaj odstraněn], prodejna 
řeznictví a potravin). Pro případ výstavby v této lokalitě je nezbytné vybudovat inženýrské 
sítě. V roce 2011, kdy byly osloveni správci sítí, by náklady na jejich výstavbu dosahovaly 
cca 400 tis.Kč. Dále je nutné počítat s odvodněním pozemku, náklady by byly vyčísleny až 
při zhotovení celkového projektu. 
V minulosti se touto záležitostí rada i zastupitelstvo města zabývaly několikrát. Naposledy  
zastupitelstvo města usnesením č.Z149/7-2015 ze dne 21.10.2015 neschválilo prodej. 
S ohledem na skutečnost, že není dořešena celková koncepce lokality v návaznosti na územní 
plán, není vhodné v dané chvíli rozhodovat o prodeji předmětného pozemku.  
Je nutné zvážit, zda pozemek rozprodat na požadované části nebo dále ponechat jako budoucí 
stavební parcelu. Rada města výše uvedené dne 05.04.2017 projednala a usnesením č. R 
114/8-2017 uložila předložit věc zastupitelstvu města s doporučením v současné době 
pozemek neprodávat. 
Po rekapitulaci starosty: 
P. Kavan: na radě bylo diskutováno, že se jedná o poslední volný prostor využitelný pro 
město. Koncepce lokality v návaznosti na územní plán není dosud zpracována.  
Bylo diskutováno o dalším nakládání s touto lokalitou, p. Rajtr navrhl zpracovat koncepci 
řešící tuto lokalitu. 
Ing. Babák: doporučení rady města má logiku, není to vyřešené území. Je otázka, jaké bude 
řešení a dokdy by mělo být k dispozici.. Zastupitelé společně naformulovali usnesení, 
o kterém bylo následně hlasováno.   
Zvukový záznam: 0:44 - 0:50 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
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Usnesení č. Z37/3-2017 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e 
žádost ze dne 13.03.2017 týkající se koupě částí pozemku parc.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou,  
u k l á d á 
OSMM informovat žadatele a do konce roku 2017 zajistit zpracování studie komplexního řešení 
lokality. 
  
11) Majetkoprávní vypořádání p.p.č.521 a 523 k.ú. Malá Bělá 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.03.2017 usnesením č. Z 17/2-2017 schválilo bezúplatný 
převod pozemků parc. č. 521 a 523, vše v k.ú. Malá Bělá z vlastnictví Města Bakov nad Jizerou do 
vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se o majetkoprávní vypořádání se Středočeským krajem, kdy 
předmětné pozemky, které jsou ve vlastnictví Města, jsou součástí komunikace II/276, která je ve 
správě Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové org.  
Procesní chybou došlo k tomu, že před přijetím výše uvedeného usnesení nebyl vyvěšen záměr 
bezúplatného převodu. To znamená, že od počátku je právní jednání neplatné.  
Rozhodnutí o vyvěšení záměru nemusí schvalovat zastupitelstvo města. Z tohoto důvodu byla 
záležitost předložena radě města. Rada města usnesením č. R116/8-2017 schválila vyvěšení záměru 
bezúplatného převodu, záměr vyvěšen dne 10.04.2017, sejmut dne 27.04.2017. 
Nyní je věc znovu předložena zastupitelstvu města k revokaci usnesení č. Z17/2-2017. Tím bude věc 
v souladu se zákonem o obcích a budou splněny všechny náležitosti pro podání žádosti na Středočeský 
kraj, kde bude záležitost pokračovat schvalovacím procesem. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:51 - 0:52 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z38/3-2017 
Zastupitelstvo města  
r e v o k u j e  
usnesení č. Z 17/2-2017 ze dne 15.03.2017   
s c h v a l u j e 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 521 a 523, vše v k.ú. Malá Bělá z vlastnictví Města Bakov nad 
Jizerou do vlastnictví Středočeského kraje 
u k l á d á 
OSMM zajistit uzavření výše uvedené smlouvy. 
 

12) OZV č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy  
Na minulém zasedání zastupitelstvo města schválilo Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu mateřské školy mezi Městem Bakov nad Jizerou a obcemi Bítouchov a Nová Ves u Bakova. 
V mezidobí dohodu schválila i zastupitelstva Bítouchova a Nové Vsi. Jak bylo avizováno, příslušná 
část školského obvodu mateřské školy se stanovuje (§ 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. c) 
školského zákona) obecně závaznou vyhláškou. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 0:53 - 0:54 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z39/3-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské 
školy Bakov nad Jizerou. 
u k l á d á 
odboru právnímu a vnitřních věcí informovat veřejnost způsobem v místě obvyklým. 
13) 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 ve vedení této společnosti je starosta města Radim Šimáně. 
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Valná hromada VaK Mladá Boleslav a.s. se bude konat 8. 6. 2017, z toho důvodu je nutné 
zastupitelstvem delegovat svého zástupce, který bude mít právo činit veškeré právní úkony, k nímž je 
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: 0:54 - 0:55 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z40/3-2017 
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, nar. 22.5.1952, bytem 
Družstevní 1041, 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 8. června 2017 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, nar. 
2.11.1943, bytem Žižkova 150, 294 01 Bakov nad Jizerou se stejnými oprávněními. 
  
14) Informace vedení města  
Na jednání byly v písemné podobě předloženy informace, které starosta města zrekapituloval. Doplnil 
informace o dotaci na hasičskou cisternu, cisterna je již ve městě a 20.5.2017 proběhne slavnostní 
předání. Dále navrhl v termínu 24.5.2017 uskutečnit pracovní jednání zastupitelstva, a to zejména na 
téma fasády Radnice, koncepce VA, sportovní haly, lokalita Na Výsluní a další. Ing. Činka navrhl, aby 
se pracovního jednání zastupitelů účastnila i stavební a investiční komise, s tím starosta souhlasil.  
Písemné informace jsou umístěné na webu města.  
Ohledně realizace opravy šaten ZŠ informoval starosta, že předpoklad realizace je v době letních 
prázdnin,tj. 7-8/2017.Nyní probíhá tvorba PD pro realizaci stavby. 
Ing. Babák: do kdy je nutné mít PD hotovu s ohledem na termín realizace?  
Starosta: do 15.5.2017 je termín na předání dokumentace. 
Mgr. Štěpánová: rekonstrukce šaten jsou neuznatelné náklady, znamená to, že budou soutěženy 
zvlášť? 
Starosta: ano, v režimu zákona o veřejných zakázkách jako podlimitní veřejnou zakázku. 
Mgr. Štěpánová: pokud by dopadla dotace, je povinnost provést soutěž jako celek. 
Starosta: není to nutné, město má ústní vyjádření poskytovatele dotace, v rámci dotace jsou uznávány 
výdaje zpětně. V případě, že se bude zakázka soutěžit ve stejném režimu, jako by byla soutěžena 
zakázka v celém objemu, nepovažuje to poskytovatel dotace jako dělení zakázek. 
Mgr. Štěpánová: nesouhlasí s názorem starosty, je nutné si vyžádat písemné stanovisko poskytovatele 
dotace.  
Mgr. Štěpánová: na pracovním zastupitelstvu jí chybí téma "náměstí". 
Starosta: toto téma bude řešeno samostatně, během 14 dní bude schůzka, která by přípravu měla 
posunout dále.  
Ing. Beran: na pracovním jednání by měl být projednán i ÚP s ohledem na možné připomínky, např. 
připomínky paní Vinšové. 
Starosta: v případě, že bude časový prostor, nebrání se projednání i tohoto tématu.  
Tajemnice informoval o výsledcích výběrových řízení - do Městské policie se nepřihlásil žádný 
uchazeč, výzva bude za nějaký čas zopakována. U přechodu bude další asistent, jeho působnost bude 
od června 2017 u Galaxie.  
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Proběhlo výběrové řízení na průvodce na Zvířeticích, nyní jsou kontaktování úspěšní uchazeči, se 
kterými bude uzavřena dohoda. Minulý víkend proběhla na Zvířeticích ohňová show, která měla velký 
úspěch, akce byla výdělečná, účastnilo se jí cca 450 návštěvníků.  
Zvukový záznam: 0:55 - 1:09 hod. 
Usnesení č. Z41/3-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
- důležitých termínech:  

20.5. Slavnostní předání nové velkoobjemové požární cisterny spolufinancované z dotačních 
prostředků Integrovaného Regionálního  Operačního Programu (IROP) 
s doprovodným programem ( náměstí 14:00) 

24.5. - Pracovní jednání zastupitelů města - projednání fasády Radnice, sportovní haly, 
koncepce VČAS, lokality Výsluní  (jednací sál Radnice 17:30) 

2.6. -  Veřejné projednání nového Územního plánu města Bakov nad Jizerou ( divadelní sál 
Radnice 16:00) 

16. - 18.6. - kulturní, společenský, zábavný a sportovní víkend v rámci připomenutí 520 let 
od udělení městských práv s účastí slovinské delegace  

 21.6. - řádné veřejné jednání zastupitelstva města 
 30.6. - 1.7. Pojizerský folklorní festival ( 7. ročník)                       
- udělení ocenění za péči o válečné hroby   Ministerstvem obrany ČR a Středočeským krajem 
- průběhu Historiády v Základní škole městu Bakov nad Jizerou   
- postupu realizace projektu Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ - rekonstrukci šaten v ZŠ 
- setkání vedení města s Osadními výbory:  9.5. Podhradí a Zvířetice (již proběhlo) 
                                                                      16.5. Chudoplesy a Horka 
                                                                        23.5. Malá Bělá a Buda 
- průběhu rekonstrukce hřiště na házenou a rekonstrukce střechy na budově pošty - termíny dokončení 

31.5.2017 
- hodnocení všech městem podaných žádostí o dotací  ze strany poskytovatelů dotací  
- termínu příštího jednání zastupitelstva města - 21.6.2017 
- výsledku výběrového řízení na strážníka MěP 
- průběhu ohňové show na Zvířeticích 
 
 

15) Diskuze zastupitelů 
Paní Čermáková navrhla v souvislosti s tržním řádem a zákazem podomního prodeje umístit na 
začátek a konec obce ceduli s touto informací. Ředitel MěP informoval, že tato možnost byla 
projednávána na jednání bezpečnostní komise, která umístění podobných cedulí jednoznačně zamítla, 
zejména z toho důvodu, aby Bakov nevypadal jako "policejní město". Dále ředitel MěP informoval, že 
se ve městě objevují podomní prodejci, kteří se sami zvou k občanům na schůzky. Každý prodejce má 
povinnost se seznámit s legislativními nařízeními platnými v dané obci. Dle jeho názoru by byly 
vhodnější vítací cedule. P. Kavan upozornil, že jakákoli cedule tohoto charakteru porušuje silniční 
zákon, kterým je vymezen přesný okruh jaké cedule a označníky je možné u komunikace umístit. 
Vhodnějším řešením je podle p. Kavana informační kampaň v Bakovsku.   
P. Šlégl upozornil na nutnost dodržování OZV, zejména vyhlášky o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích, se začátkem hezkého počasí se začínají scházet teenageři na 
schodech u školy a pijí alkoholické nápoje. Paní Čermáková doplnila, že na Malé Bělé je situace také 
stále stejná. P. Kavan navrhl, aby byla na exponovaných místech umístěna kamera, kterou bude možné 
tato místa monitorovat. Možnost bude prověřena. 
P. Rajtr se dotázal na postup ve věci realizace projektu Bezpečnostní opatření v Chudoplesích. 
Starosta odpověděl, že minulý týden proběhlo jednání s náměstkem hejtmanky panem Petrtýlem, 
kterému byly předány veškeré podklady. Dále jsou opakovaně vznášeny dotazy na KÚ, čeká se 
„pouze“ na převod finančních prostředků ze Středočeského kraje na KSÚS. Paní Čapková poděkovala 
TČ za pomoc při aktivitách na Malé Bělé.  
JUDr. Dvořák upozornil na aktivitu členů fotbalového klubu, který zatravnil druhé hřiště 
v Podstráních. Areál je v současné době velice pěkný a největší zásluhu na tom mají právě fotbalisté 
a za to jim poděkoval. Dále poukázal na stav zastávky na Trenčíně, která je v hrozném stavu. Požádal 
o řešení. Poslední o co JUDr. Dvořák požádal zastupitele bylo, aby všichni zvážili možnost zasílání 
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zápisů, případně podkladů k jednáním elektronickou cestou. Tím by došlo k úsporám jak finančním, 
tak i ke zjednodušení práce  úředníků.  
Paní Oliveriusová vyzdvihla projev starosty u příležitosti akce kladení věnců 8.5.2017 na hřbitově, 
která byla velmi pěkná. Dále dala opět na zvážení otázku bezpečnosti provozu u školy, řidiči nevědí, 
která část komunikace v ulici Školní už není hlavní, vnikají zmatky. P. Kavan odpověděl, že 
bezpečnostní komise už navrhovala úpravu značení, nicméně z důvodu udržitelnosti dotačního 
projektu Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou zatím nelze dopravní značení měnit. 
Připravuje se studie zjednosměrnění Bakova, dle vyjádření ředitele MěP jsou k dispozici dvě cenové 
nabídky. Studie bude zadána spolu s novelizovaným pasportem komunikací a dopravního značení.  
Ing. Činka pozval přítomné na druhý ročník olympijského běhu ve Volnočasovém areálu 21.6.2017. 
Mgr. Štěpánová požádala o řešení parkování kamionů u Volnočasového areálu. Ředitel MěP 
odpověděl, že umístění značení zákazu parkování je schváleno dopravním inspektorátem, nyní budou 
značky umístěny. Dále Mgr. Štěpánová dala na zvážení, zda by na křižovatce Husova a Boleslavská 
nebylo možné umístit zákaz odbočení doleva kamionům. P. Kavan odpověděl, že komise tuto situaci 
řešila, byly zpracovány obalové křivky a toto měření zjistilo, že jsou špatně. Město oficiálně na tuto 
skutečnost upozornilo kraj a zhotovitele stavby, nicméně zhotovitel argumentoval tím, že je vše 
v pořádku. Jediným opatřením bylo zhotovení dopravního značení. Umístění zákazu odbočení doleva 
nebylo povoleno. Mgr. Štěpánová se dále dotázala, zda by bylo možné naproti Galaxii u přechodu pro 
zvýšení bezpečnosti umístit zábradlí.  P. Kavan informoval, že věc řešila bezpečnostní komise. Dále se 
rozvinula diskuze na téma možnosti přesunu přechodu u Galaxie,  dopravních opatření, oprav 
krajských komunikací po zimě. Potřeba jednat a urgovat KSÚS pro zajištění oprav.  
Paní Čermáková upozornila na neutěšený stav interiéru kaple v kostele sv. Barbory a požádala 
o řešení. Paní Vlastová informovala o zápisu do MŠ, evidováno je 74 žádostí, do ZŠ odejde 
pravděpodobně 65 dětí. Čtyři děti nepatří do našeho školského obvodu, cca 10 - 13 dětí je dvouletých, 
ty budou přijímány podle věku, tj. kdy dovrší tří let. Od roku 2020 je MŠ povinna přijímat dvouleté 
děti, s tím jsou spojené nezbytné úpravy prostor MŠ. 14.6.2017 proběhne akademie MŠ, na kterou 
přítomné paní ředitelka pozvala. Starosta závěrem pozval všechny přítomné na akce, na které byly 
zastupitelům předány pozvánky.  
Zvukový záznam: 1:09 - 1:50 hod.  
  
16) Diskuze občanů 
Přítomní občané neměli zájem diskutovat.  
 
17) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 21:00 hodin a poděkoval přítomným za účast, Další jednání zastupitelstva 
se uskuteční 21.6.2017 od 18:00 hodin. 
 
  
  

  
 
 
 
Radim Šimáně       Ing. Miroslav Činka  
starosta města       ověřovatel zápisu 
 
 

Jaroslava Čermáková 
        ověřovatelka zápisu 


