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Zápis 
 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 
06.09.2017 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 

Přítomní: Na začátku jednání 13 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, Mgr. Petr Paclt, Ing. Jiří Jonáš, Ing. Bc. Petra 
Kremlová, Ing. Petr Podrábský 
Hosté: Mgr. Vojtěch Dvořák, Ing. Petr Zbíral – k bodu č. 5 
 Mgr. Felcman, zástupci vlastníků pozemků v lokalitě Výsluní – k bodu č. 6 
Omluvení: Ing. Pavel Beran, Jaroslava Čermáková, Jan Kavan, Mgr. Štefan Klíma, Ing. Josef 
Rechcigl, Mgr. Michaela Vrabcová 
Ověřovatelé: Václav Grűnwald, Petr Rajtr 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Turistická sezóna TIC Zvířetice v Podhradí 2017, rozpočtové opatření č. 14 
6) Lokalita Výsluní - Územní plán - aktuální informace 
7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
8) Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., rozpočtové opatření č. 15 
9) Rozpočtové opatření č. 16 - změna paragrafu výdajů na dopravní obslužnost, přesun 

z provozních nákladů do investičních 
10) Rozpočtové opatření č. 17 - financování první etapy restaurování sochy Svaté Trojice 
11) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.842/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 
12) Pozemky parc.č.91/7 a 91/13, vše v k.ú. Buda  
13) Nabídka ke koupi pozemků parc.č.1195/34,1195/42,1195/44, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou  
14) Dopis zastupitelům k zamýšlené stavbě sportovní haly 
15) Strategický plán rozvoje města 
16) Informace vedení města 
17) Diskuze zastupitelů 
18) Diskuze občanů 
19) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 13 
zastupitelů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť z 21 zastupitelů byla přítomna 
nadpoloviční většina. Dále konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jeho 
jednání vyhlášeno způsobem v místě obvyklým.  
   
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navrženi pan Václav Grűnwald a pan Petr Rajtr. Zastupitelé 
neměli další návrhy. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z65/5-2017 
Zastupitelstvo města  
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s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení pana Václava Grűnwalda a pana Petra Rajtra.  
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán spolu s písemnými podklady. Na jednání starosta navrhl rozšířit program 
jednání týkající se Strategického plánu rozvoje města. Zastupitelé souhlasili.  Dále starosta informoval 
přítomné, že na jednání jsou přítomni hosté - k bodu č. 5 je přítomen Mgr. Dvořák a Ing. Petr Zbíral, 
Mgr. Felcman - kvalifikovaný partner vlastníků pozemků v lokalitě na Výsluní a zástupci vlastníků 
pozemků v lokalitě na Výsluní - k bodu č. 6   
Dále tajemnice představila nového tajemníka úřadu, který bude vykonávat tuto funkci po odchodu 
Mgr. Koucké na mateřskou dovolenou.  
Zvukový záznam 0:03 - 0:08 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z66/5-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce rozšířený o bod Strategický plán rozvoje města.  
  
4) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn], která si stěžovala na hlučnost v restauraci Na 
stadionu. Dle jejího vyjádření je vyhláška o omezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí 
č. 1/2015 neplatná, dle paní [osobní údaj odstraněn] odporuje legislativě a očekává její zrušení.  
Ing. Babák: vzhledem k tomu, že připomínka byla vznesena na jednání zastupitelstva, proto se 
domnívá, že by k tomu zastupitelstvo mělo přijmout usnesení. Zastupitelé se po krátké diskuzi 
dohodli, že uloží právníkovi města předložit jeho písemné vyjádření k danému problému.  
Dále vystoupil pan Čejka, člen Stavební a investiční komise, který se dotázal, v jakém stadiu příprav 
a realizace je projekt Kanalizace Malá Bělá a dále se dotázal, jak bude dále postupováno s objektem 
č.p. 160 na Mírovém náměstí, kdy tuto záležitost před čase projednávala Stavební a investiční komise.  
K dotazu na kanalizaci starosta informoval, že průběžně jsou předávány informace osadnímu výboru, 
je informováno v Bakovsku, město jedná s VaK Mladá Boleslav a.s. Podstatou projektu je 
odkanalizování měst v povodí řeky Jizery, obsahuje cca 12 podprojektů v celkové hodnotě cca 0,75 
miliardy Kč. Dva projekty včetně města Bakov nad Jizerou byly připraveny pro podání žádosti 
v minulé  výzvě, ostatní projekty nemohly mít z legislativních důvodů územní rozhodnutí, proto 
nebylo možné podat žádost o dotaci. Tím došlo k odsunutí žádosti o dotaci na příští výzvu, která bude 
pravděpodobně vypsána na přelomu září/října, přesný termín zatím není znám. VaK Mladá Boleslav 
a.s. je již připraven s celým projektem na podání žádosti o dotaci.  
K další otázce pana Čejky starosta odpověděl, že se touto otázkou město intenzivně zabývá, prostory 
MěÚ jsou nedostatečné a mnohdy i nedůstojné jak pro úředníky, tak i pro občany.  
Z těchto důvodů bylo řešeno jak odkoupení nemovitosti vedle MěÚ č.p. 60, další variantou bylo 
předělání budovy Radnice včetně prostor, kde je v současné době prodejna COOP, případně řešení 
Domu služeb včetně prostor MěP a TČ. V současné době se řeší, jak skloubit požadavky a potřeby 
MěÚ s projektantem  a stavebním úřadem. V danou chvíli je zvažována demolice obou objektů 
a vybudování nové multifunkční budovy.  
Mgr. Šulc zdůraznil, že konečné rozhodnutí zatím nepadlo, v dané chvíli se jedná o variantu, která se 
z hlediska stavebního a funkčního jeví jako nejlogičtější, další důležitou otázkou bude otázka finanční.  
Ing. Babák: o zrušení prodejny COOP se tedy neuvažuje? 
Mgr. Šulc: jednalo se o jednu z variant, v dané chvíli o této variantě není vážně uvažováno. V případě, 
že se bude o této variantě jednat, bude rozhodováno na úrovni zastupitelstva.  
Mgr. Štěpánová: v jakém stadiu je připravená studie? Zastupitelstvo by mělo alespoň částečně 
připravenou studii vidět.  
Starosta: ve fázi návrhů a skic, zatím nemá konkrétní podobu. Vedení města nechce předkládat 
zastupitelstvu studii, která by následně nebyla přijatelná např. z hlediska stavebního úřadu.  
Ing. Činka: na pracovním jednání zastupitelů bylo jednáno i o tom, zda provést kompletní rekonstrukci 
Radnice.  
Dále probíhala diskuze ohledně zmíněných objektů v rohu Mírového náměstí, místostarosta 
informoval o jejich stavu a zdůvodnil zvažované varianty. 
Mgr. Štěpánová: jsou sledovány dotační možnosti na veřejné budovy? 
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Starosta: ano, město sleduje dotační tituly, město má přehled o aktuálně připravovaných dotačních 
výzvách.  
Zvukový záznam: 0:08 - 0:30 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z67/5-2017 
Zastupitelstvo města  
u k l á d á 
právníkovi města předložit na příštím jednání písemné vyjádření k připomínce občanky týkající se 
OZV č. 1/2015 o vymezení doby konání veřejných hudebních produkcí. 
  
5) Turistická sezóna TIC Zvířetice v Podhradí 2017, rozpočtové opatření č. 14 
Turistická sezóna 2017 v informačním centru Zvířetice probíhá od 1.4. do 31.10. Na jednání 
zastupitelstva se dostavil Mgr. Vojtěch Dvořák, koordinátor projektu Ztracený zámek a Zvířetice 
Vision 21 aby společně s tajemnicí MěÚ Mgr. Lenkou Kouckou představil dílčí vyhodnocení 
turistické sezóny 2017 infocentra, letošní výsledky projektu Ztracený zámek a průběžný stav projektu 
Zvířetice Vision 21. 
Mgr. Dvořák promítnul videoklip - upoutávku na Zvířetice. Poté Mgr. Dvořák prezentoval výsledky, 
záměry a cíle projektu Ztracený zámek hraběnky Eleanory a projektu Vision 21 včetně ekonomického 
výsledku projektu Ztracený zámek - viz zvukový záznam.  
Tajemnice informace Mgr. Dvořáka upřesnila zejména v oblasti ekonomické a informovala 
o pořádaných akcích a akcích, které jsou ještě do konce sezony plánované. 
Na závěr prezentace Mgr. Dvořák podal komplexní informace o projektu Vision 21. 
Po skončení prezentace  se slova ujal starosta, informoval, že došlo ke zřícení kamenů v jihovýchodní 
části obvodové zdi zříceniny na trať pod zříceninou. Nyní je intenzivně řešeno ve spolupráci 
s projektantem, NPÚ, Magistrátem města Mladá Boleslav - odborem památkové péče a odborníků, 
jakým způsobem odstranit havarijní stav. Starosta předal slovo Ing. Zbíralovi, který dle vizuální 
prezentace popsal aktuální situaci. Ing. Zbíral popsal aktuální situaci, příčiny, vyhodnocení stavu části 
zříceniny a navrhl řešení zabezpečení a zamezení dalšího padání kamenů. Dle Ing. Zbírala je 
optimálním řešením zabezpečení zádržným systéme, tj. vysokopevnostní sítí, která bude ukotvena pod 
zdí a přetažena přes zbytky zdí a upevněna v areálu zříceniny tak, aby uvolněné kameny nemohly 
padat dolů. Dále doporučil zpracování projektové dokumentace pro sanaci a geofyzikální průzkum pro 
vyprofilování masivu a určení dimenze hradební zdi v základu. Po určení geofyzikálních vlastností 
horniny z těchto průzkumů bude architekt vycházet při určování opatření a sanace zdi. Základním 
předpokladem je odvodnění této oblasti, aby nedocházelo k dalšímu narušení stavby a odstranění 
náletových dřevin zachycených ve zdech. Dle Ing. Zbírala se jedná o havarijní stav.  
Ing. Babák: dělala se studie pouze na tuto část, nebo na celý objekt? 
Starosta: statický posudek byl na celý objekt zpracovaný v roce 2016. 
Ing. Babák: město jako vlastník je odpovědné za případné  úrazy návštěvníků, plynou z toho nějaká 
opatření, informace pro návštěvníky a pod.? 
Místostarosta: existují dva názorové pohledy, jeden je ze strany Ing. Zbírala, který zde prezentoval, 
druhý ze strany památkářů. Na jednání mezi památkáři, projektantem a zástupci magistrátu zaznělo, že 
nelze všechnu odpovědnost stavět na stranu města, neboť se jedná o kulturní památku a objekt stál na 
tomto místě ještě před tím, než byla vybudována dráha. Proto by město mělo vstoupit do jednání i 
s ministerstvem dopravy. Ze strany památkářů bylo mimo jiné doporučeno, aby byla primárně 
zajištěna exponovaná místa, aby byla zpomalena degradace památky. Dle názoru památkářů není 
žádoucí řešit stav zdi zásadnějšími zásahy jako je odtěžení zeminy, rozebrání a vystavění zdi 
a podobně. 
Ing. Babák: jakým způsobem může město odpovědnost alespoň "rozmělnit"? Jednak jde o padání 
kamenů na trať a jednak o potencionální úraz návštěvníků. Jak bude město postupovat, aby se 
ochránilo a k odpovědnosti přivedlo jak památkáře, tak i ČD? 
Místostarosta: problém bude primárně řešen zabezpečovacími sítěmi, bude řešen způsob lokální 
opravy na obou místech. Dále se bude jednat s ČD a příslušnými ministerstvy a památkáři. Dále bude 
zváženo umístění menšího zádržného systému zabraňujícímu padání kamenů na trať.  
Ing. Babák: dokáže statik říci, s jakou pravděpodobností pomůže zádržný systém eliminovat riziko?  
Místostarosta: jednoznačně ano, to dokáže Ing. Zbíral.  
Dále bylo diskutováno o umístění zádržného systému a jeho možnostech. Na dotazy odpověděl Ing. 
Zbíral.  
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Ing. Babák: co je potřeba k tomu, aby bylo možné získat vstupy pro zjištění parametrů zádržného 
systému? 
Starosta: pro získání vstupních dat je potřeba provést geofyzikální průzkumy, na jejich financování je 
navrženo přijmout rozpočtové opatření. Navrhuje částku 500 tis. Kč.  
Ing. Babák: chtěl by provést analýzu odpovědnosti se zahrnutím všech subjektů, na které by mohla být 
odpovědnost částečně přesunuta.  
Ing. Zbíral: průzkumy a rozbory dají určitý rámec, na základě kterého projektant určí nezbytné kroky 
k zajištění statiky . Památkáři toto budou muset respektovat  s tím, že pouze určí podmínky, za kterých 
bude sanace probíhat. 
Ing. Babák: jak bude zajištěn zbytek zříceniny? 
Místostarosta: je předjednáno s památkáři, že budou provedeny lehké úpravy terénu. aby do areálu 
mohla plošina a mohly být zajištěny koruny solitérů a jejich sanace.   
Ing. Babák: požádal na příštím jednání předložit harmonogram prací a činností vedoucích k zajištění 
zříceniny.  
Mgr. Štěpánová: může mít provoz dráhy vliv na degradaci zříceniny? 
Ing. Zbíral: materiál, ze kterého je „kopec“ částečně pohlcuje vlny, nedokáže odhadnout jak významný 
vliv má provoz dráhy na stav objektu. 
Mgr. Štěpánová: znamená statut "aktivní řícení", že je nutné zajistit padání ihned? 
Ing. Zbíral: odhaduje, že pro geofyzikální průzkumy s vyhodnocením, stavebně technické průzkumy, 
projektovou dokumentaci a další nezbytné kroky bude potřeba čas cca do března, proto navrhuje  do 
května "zasíťovat", čímž bude zajištěno, že spad bude zachycen v síti, což je konsensus dohodnutý 
s památkáři.  
Mgr. Štěpánová: lze zajistit vizuální monitoring, aby byla sledována degradace stavu zdiva? 
Ing- Zbíral: ano, existují přístroje, nicméně jde o velmi nákladnou záležitost, stejně jako vizuální  
monitoring. 
Místostarosta: situace se nepodcenila, prostor bude zajištěn zabezpečovacími páskami a cedulemi, 
vedení města se bude řešení situace dále intenzivně zabývat.  
Starosta navrhl přistoupit k schválení rozpočtového opatření, Ing. Babák doporučil opatření schválit 
a navrhl uložit radě města učinit veškeré možné kroky k eliminaci havarijní situace.  
Zvukový záznam: 0:30 - 1:37 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z68/5-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o průběžných výsledcích turistické sezóny Turistického informačního centra Zvířetice 
v Podhradí 2017, o projektu Ztracený zámek a projektu Zvířetice Vision 21, 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 14 na vyčlenění částky ve výši Kč 500.000,- z FRR na zajištění 
havarijního stavu zříceniny hradu Zvířetice: 
231.30 3326 5171 +500tis. Kč 
231.30 6330 4133 +500tis. Kč 
236.21 6330 5345 +500tis. Kč  
p o v ě ř u j e 
radu města Bakov nad Jizerou učinit veškeré možné kroky vedoucí k eliminaci havarijní situace na 
zřícenině. 
 
6) Lokalita Výsluní - Územní plán - aktuální informace 
Na jednání zastupitelstva města budou podány aktuální informace týkající se lokality Na Výsluní 
a tvorby nového územního plánu.  
Starosta doplnil, že jsou vedena jednání se zástupci  vlastníků pozemků lokality Výsluní, bod byl 
zařazen jako informativní proto, aby bylo zastupitelstvo seznámeno s postupem i v návaznosti na 
tvorbu nového ÚP. Na jednání byly zastupitelům předloženy v písemné podobě souhrnné informace 
o postupu ve věci a učiněných krocích. Dále starosta informoval, že 25.9.2017 se bude konat pracovní 
jednání  zastupitelů za účelem projednání námitek a připomínek k novému ÚP po veřejném 
projednávání, a zdůraznil důležitost tohoto strategického dokumentu pro město.  Jeden z vlastníků, 
pozemků v lokalitě Výsluní, p. Štěpánek se ujal slova a odprezentoval aktuální situaci a kroky, které 
byly učiněny ze strany vlastníků pozemků, jejich záměry, milníky, vize a cíle. Představil také 
externího spolupracovníka Mgr. Felcmana, odborníka v územním plánování, který se domnívá, že 
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situace s Výsluním není ojedinělá, neboť podobné záležitosti řeší mnoho obcí. Situace je dle něj 
výjimečná v tom, že většina vlastníků je motivovaná a odhodlaná věc vyřešit, což zvyšuje šance na její 
úspěch.  
Místostarosta: v prvopočátku jednání ohledně Výsluní byl zvažován institut plánovacích smluv, který 
byl jednoznačně zamítnut jako neprůchozí. Proto bylo jednáno o dohodách o parcelaci. Na 
neformálním setkání zastupitelů ohledně ÚP byly prosazovány opět plánovací smlouvy. Lze toto 
vysvětlit? 
 P. Peroutka: dohoda o parcelaci je nástrojem, který se v územním plánování používá, záměrem byla 
také úspora finančních prostředků města. Dle jeho výkladu stačilo, že by dohodu o parcelaci uzavřela 
pouze část vlastníků pozemků na Výsluní. Dalším výkladem, který předložil Mgr. Felcman, bylo, že je 
v tomto případě nutné, aby tuto dohodu uzavřeli všichni vlastníci. Protože od nového roku platí novela 
stavebního zákona, výklad každého nástroje k ÚP bude záležet na Magistrátu Mladé Boleslavi, úřadu 
pro územní plánování. Magistrát Mladé Boleslavi vykládá tuto záležitost tak, že  dohody o parcelaci 
musí být uzavřené se všemi vlastníky. Tím ekonomicky chrání město.  
Ing. Babák: proč odborník, kterého najalo město, podává nepravdivé informace? Jakým způsobem 
bude město žádat odpovědnost tohoto odborníka? 
P. Peroutka: dohody o parcelaci vedoucí úřadu pro územní plánovaní Magistrátu Mladé Boleslavi 
výslovně nepopřel, nicméně podle jejich výkladu nelze postupovat podle doporučení Ing. Bočka.  
Dále zastupitelé diskutovali bez konkrétního závěru - viz zvukový záznam.   
Zvukový záznam: 1:37 - 2:03 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 0  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z69/5-2017 
Zastupitelstvo města  
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace o lokalitě Na Výsluní a tvorbě nového územního plánu. 
  
7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od minulého jednání zastupitelstva města byla radou schváleno následující rozpočtové opatření: 
Rozpočtové opatření č. 13 (usnesení rady R242/14-2017 ze dne 3.7.2017) 
- přijetí a zapojení účelových darů na oslavy 520. let města ve výši Kč 120.000,-. 

Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 2:03 - 2:04 hod.  
Usnesení č. Z70/5-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedeném rozpočtovém opatření č 13 na přijetí a zapojení účelových darů na oslavy 
520. let města ve výši Kč 120.000,-. 
  
8) Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., rozpočtové opatření č. 15 
V červnu bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. S účinností 
od 1. července 2017 toto nařízení navýšilo současné platové tarify v průměru o 9,4%, a to 
u zaměstnanců zařazených do technické čety města, městské knihovny a turistického informačního 
centra.  
Při přípravě a schvalování rozpočtu nebylo možné takové navyšování předpokládat, a proto není 
počítáno s rezervou.  
S ohledem na výše uvedené je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření v následujících 
kapitolách takto: 
8 Infocentrum  navýšení platů o 13 tis. Kč a odvodů o 5 tis. Kč 
8 Knihovna   navýšení platů o 16 tis. Kč a odvodů o 6 tis. Kč 
25 Komunální služby navýšen platů o 91 tis. Kč a odvodů o 32 tis. Kč 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:04 - 2:05 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z71/5-2017 
Zastupitelstvo města 
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b e r e   n a   v ě d o m í 
nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
s c h v a l u j e 
v souvislosti s tímto nařízením vlády rozpočtové opatření č. 15 na vyčlenění částky ve výši 163. 
tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje na navýšení platových tarifů zaměstnanců zařazených do technické 
čety města, městské knihovny a turistického informačního centra. 
231.30 2143 5011 +91tis. Kč 
231.30 2143 5031 +23tis. Kč 
231.30 2143 5032 +  9tis. Kč 
231.30 3314 5011 +16tis. Kč 
231.30 3314 5031 +  4tis. Kč 
231.30 3314 5032 +  2tis. Kč 
231.30 3639 5011 +13tis. Kč 
231.30 3639 5031 +  4tis. Kč 
231 30 3639 5032 +  1tis. Kč 
231.30 6330 4133 +163tis. Kč 
236.21 6330 5345 +163tis. Kč 
 
9) Rozpočtové opatření č. 16 - změna paragrafu výdajů na dopravní obslužnost, přesun 
z provozních nákladů do investičních 
Od posledního jednání zastupitelstva města došlo k věcným změnám v rozpočtu, které vyžadují 
rozpočtové opatření. Jedná se o úpravu rozpočtu tak, aby odpovídal co nejvíce skutečnosti. Všechny 
níže uvedené skutečnosti budou do rozpočtu promítnuty jedním rozpočtovým opatřením. 
- změna paragrafu výdajů na dopravní obslužnost. Změnou rozpočtové skladby nově vznikl paragraf 
2292 Dopravní obslužnost, na který se nově zařazují výdaje na dopravní obslužnost veřejnými 
službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. 
Původní paragraf 2221 již obsahově neodpovídá charakteru, zůstává na něm pouze doplatek 
z vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2016 (974,- Kč). 
- přesun z provozních výdajů do investičních v kapitole č. 15 Dětská hřiště. Byly pořízeny nové herní 
prvky, které byly rozpočtovány jako drobný majetek, po výběru konkrétních prvků však tyto byly 
klasifikovány jako dlouhodobý hmotný majetek. Přesunuto bude Kč 12.000,- z provozní položky 5137 
na investiční položku 6121. 
- přesun z provozních výdajů do investičních v kapitole č. 3 Chodníky. V rámci plánované akce 
chodník II/276 "U Mlýna" Malá Bělá je rozpočtovaná částka 850 tis. Kč. Částka dle zpracovaného 
rozpočtu činí 1.050 tis. Kč. V rámci probíhajícího VŘ (po otevření obálek) nebyla rozpočtová částka 
překročena, je však vyšší než rozpočtovaná. Pro bezproblémové financování této akce je navrženo 
převést 200 tis. Kč v rámci kapitoly z oprav do investic. 
- přesun z provozních výdajů do investičních v kapitole č. 31 Správa. V rozpočtu je plánována částka 
250 tis. Kč na dokončení klimatizace v prostorách MěÚ (obřadní síň, zasedací místnost, podatelna, 
FO). Je vhodné, aby instalaci provedla stejná společnost, která instalovala klimatizaci v roce 2014. 
Nabídková cena činí 299 tis. Kč vč. DPH. K dofinancování akce je navrženo převést 50 tis. Kč v rámci 
kapitoly z oprav do investic. 
Samotné rozpočtové opatření je uvedeno v návrhu usnesení. Provedením rozpočtového opatření 
nedojde ke změně celkové výše výdajů. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam: 2:05 - 2:06 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z72/5-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 16 na změnu paragrafu výdajů dopravní obslužnost z 2221 na 2292 a přesun 
z provozních výdajů do investičních v paragrafech 3421 -  Dětská hřiště, 2219 - Chodníky a 6171 - 
Správa. 
231.30 2221 5193 -739 tis. Kč 
231.30 2292 5139 +739 tis. Kč 
231.30 3421 5137 -12 tis. Kč 
231.30 3421 6121 +12 tis. Kč 



 

   Stránka 7 / 11 

231.30 2219 5171 -200 tis. Kč 
231.30 2219 6121 +200 tis. Kč 
231.30 6171 5171 -50 tis. Kč 
231.30 6171 6121 +50 tis. Kč 
 
10) Rozpočtové opatření č. 17 - financování první etapy restaurování sochy Svaté Trojice 
Město Bakov nad Jizerou bylo úspěšné v žádosti o dotaci na první etapu restaurátorských prací Svaté 
Trojice. Dotaci ve výši Kč 134.964,- poskytne Krajský úřad středočeského kraje v případě splnění 
veškerých podmínek. První podmínkou je uzavření smlouvy o dílo na první etapu restaurátorských 
prací, druhou podmínkou je její realizace do konce roku 2017 (průběh prací bude kontrolován 
Národním památkovým ústavem). 
Dle podmínek poskytovatele dotace pro uzavření smlouvy o dotaci bylo na jednání rady města dne 
19.7.2017 schváleno přijetí dotace.  
První etapa restaurátorských prací spočívá v restaurátorském průzkumu (např. fotodokumentace, 
ortopohledy, petrografický rozbor, salinity apod.). Smlouva o dílo na první etapu restaurátorských 
prací byla projednána a schválena na jednání rady dne 21.8.2017. Práce provede Mgr. Bc. MBA. Petr 
Gláser za cenu Kč 255.990,- vč. DPH. Spoluúčast města na první etapě tak bude činit Kč 121.026,-. 
První etapa je nutným krokem pro přesnější stanovení rozsahu a náročnosti dalších restaurátorských 
prací. 
Rozpočtové opatření na vyčlenění finančních prostředků z FRR na financování první etapy 
restaurátorských prací je uvedeno v návrhu usnesení. 
Po krátké rekapitulaci starosty bez zásadních připomínek. 
Zvukový záznam: 2:05 - 2:07 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z73/5-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 17 na vyčlenění částky Kč 256.000,- z FRR na financování první etapy 
restaurování sochy Svaté Trojice. 
231.30 3326 5171 + 256 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 256 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 256 tis. Kč 
  
11) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.842/1 k.ú. Bakov nad Jizerou 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 21.10.2015 usnesením č. Z 146/7-2015 schválilo zajištění 
nezbytných kroků vedoucích k převodu pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou z vlastnictví 
ČR - ÚZSVM do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou. Na části pozemku stojí stavba čp. 4, která je ve 
vlastnictví Města. 
Rada města na svém jednání dne 06.03.2017 usnesením č. R 79/5-2017 projednala návrh kupní 
smlouvy mezi Městem Bakov nad Jizerou (kupující) a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (prodávající) týkající se pozemku parc.č.st.842/3  k.ú. Bakov nad Jizerou a uložila 
OSMM v součinnosti právníka města dále jednat o kupní ceně výše uvedeného pozemku.  
ÚZSVM dopisem dne 23.32017 neakceptuje naši nabídku kupní ceny ve výši 74.460,- Kč, která byla 
stanovena znaleckým posudkem, ale požaduje původní cenu 83.730,- Kč. Dále nám ÚZSVM sděluje, 
že vyhlásí na předmětný pozemek výběrové řízení s rozvazovací podmínkou. O vyhlášení VŘ bude 
město písemně informováno. Další jednání bylo tedy bezpředmětné až do podání informace 
o vyhlášení výběrového řízení. 
Dne 31.7.2017 ÚZVM bylo vyhlášeno výběrové řízení s aukcí č. SMB/040/2017, s minimální kupní 
cenou 83.730,-Kč. Vyhlášená minimální kupní cena je tedy stejná jako v návrhu kupní smlouvy, 
kterou město neakceptovalo.  Nabídky bylo možné podat do 31.08.2017. Na telefonickou žádost 
právníka města ředitelka ÚZSVM sdělila, že není možné stanovenou lhůtu prodloužit. 
Dle názoru právníka nemůže o podání nabídky na výběrové řízení rozhodnout rada města, protože  
kauce ve výši 10 % je propadná. Doporučuje na výběrové řízení nereagovat, město totiž má v souladu 
s § 2145 občanského zákoníku předkupní právo. Nelze předpokládat, že by se na výběrové řízení 
přihlásil někdo jiný. Pokud by se tak přece jen stalo, do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy s jiným 
zájemcem, bude nemovitost nabídnuta nejdříve městu.   
Nemůže tedy dojít k tomu, že by město propáslo možnost k odkoupení pozemku. 
Rada města na svém jednání dne 21.08.2017 vzala předložené informace na vědomí. 
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Výše uvedené je předloženo ZaM pouze na vědomí s tím, že o dalším postupu v této věci bude rada, 
potažmo zastupitelstvo průběžně informováno. 
Starosta doplnil informace, že 31.8.2017 bylo městu oznámeno, že ÚZVM připravuje vypsání nového 
VŘ, což správa majetku města předpokládala. Nyní bylo dáno na zvážení, zda se do nového VŘ 
přihlásit, a akceptovat cenu, která je vyšší, než cena obvyklá, což správa majetku města nedoporučuje.  
Mgr. Štěpánová: je cena stanovená VŘ stejná jako minule?  
Mgr. Paclt: tuto informaci zatím nevíme. 
Mgr. Štěpánová: platí, že město má předkupní právo a z jakého důvodu? Co by se stalo, kdyby se do 
VŘ přihlásil někdo jiný? Platí město nájem?  
Mgr. Paclt: předkupní právo město má, kdyby se přihlásil někdo jiný, město by v případě zájmu o 
koupi muselo dorovnat. Město platí minimální částku za užívání od letošního roku.  
Ing. Babák: pokud se město do VŘ nepřihlásí, ale přihlásí se jiný zájemce. Musí ÚZVM město 
informovat? 
P. Šubrtová: ano, před podpisem smlouvy.  
Ing. Babák navrhuje počkat, starosta má stejný názor.  
Zvukový záznam: 2:07 - 2:16 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z74/5-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace  týkající se převodu pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad Jizerou do 
vlastnictví Města Bakov nad Jizerou,  
s o u h l a s í 
s podáním nabídky do výběrového řízení týkající se převodu pozemku parc.č.st.842/3 k.ú. Bakov nad 
Jizerou do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou za předpokladu, že minimální vyhlášená kupní cena 
nepřesáhne výši ceny obvyklé, tj. 74.460,- Kč. 
 
12) Pozemky parc.č.91/7 a 91/13, vše v k.ú. Buda  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.05.2017 usnesením č. Z 36/3-2017 schválilo 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 s tím, že záměr bude zveřejněn min. 60 
dní. 
Znění VŘ: Výběrové řízení č.P/2/2017 o nejvýhodnější nabídku ke koupi pozemku parc.č.91/7,  druh 
pozemku orná půda, o výměře 1039 m2 a pozemku parc.č.91/13, druh pozemku orná půda, o výměře 
324 m2, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 
Mladá Boleslav pro k.ú. Buda, obec Bakov nad Jizerou. Minimální kupní cena obou pozemků činí 
1.093.000,-- Kč. Výše jistiny činí 54.700,-- Kč. Lhůta pro podání nabídek do 15.08.2017 do 12ti 
hodin. 
Minimální kupní cena je stanovena dle vyhotoveného znaleckého posudku ze dne 10.06.2017.  
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na webových stránkách dne 14.06.2017, sejmuto dne 
16.08.2017. V souladu s usnesením ZaM ze dne 10.05.2017 bylo výběrové řízení zveřejněno min 60 
dní a v souladu s pravidly pro prodej majetku bylo také zveřejněno ve zpravodaji Bakovsko a 
v Boleslavském deníku. Na výběrové řízení se nepřihlásil žádný zájemce. 
Rada města na svém jednání dne 21.08.2017  usnesením č. R 301/17-2017 vzala předložené informace 
na vědomí. Znaleckým posudkem byla stanovena cena obvyklá ve výši 1.093.000,-- Kč , cena 
administrativní pak 776.520,-- Kč. 
Podle § 39 odst.2 zákona o obcích se "při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, 
která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé 
musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé 
zdůvodněna, je právní jednání neplatné." 
Z tohoto důvodu OSMM doporučil zopakovat výběrové řízení za stejných podmínek. 
Bez připomínek.  
Zvukový záznam: 2:16 - 2:18 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z75/5-2017 
Zastupitelstvo města  
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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 provést výběrové řízení 
 
13) Nabídka ke koupi pozemků parc.č.1195/34,1195/42,1195/44, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou  
Dne 25.08.2017 byla městu doručena nabídka společnosti Záveská a spol. v.o.s., správce konkurzní 
podstaty Státního statku Čáslav ke koupi pozemků v obci Bakov nad Jizerou.  
Jedná se o podíl 11/35 pozemků parc.č.1195/34,1195/42,1195/44, lesní pozemky, vše v k.ú. Bakov 
nad Jizerou. Předmětné pozemky jsou bývalé cesty uvnitř lesních pozemků různých vlastníků 
v lokalitě bažantnice za Studénkou, které nejsou v terénu znatelné.  
Nabídka spol. Záveská v.o.s. přišla městu již v roce 2014. V té době město vykupovalo pouze  
pozemky zastavěné místní komunikací, které nezbytně potřebovalo.  O další nabízené pozemky město 
nemělo zájem, viz RaM usnesení č.R372/15-14 ze dne 08.10.2014. Mezi nimi byly uvedené i podíly 
na pozemcích parc.č.1195/34,1195/42,1195/44. Přesto je tato nabídka městu znovu učiněna. 
Pozemky může město získat pouze odkoupením za cenu dojednanou se správcem konkurzní podstaty, 
a schválenou věřitelským výborem úpadce. Správce konkurzní podstaty nám dále sděluje, že naše 
případné rozhodnutí by chtěl znát do 25.09.2017, a že toto rozhodnutí nebude považovat za závazné, 
ale pouze za první krok k případnému dalšímu jednání. 
S ohledem na předchozí nesouhlasné stanovisko RaM i ZaM ve věci předložené nabídky těchto 
pozemků v roce 2014 a 2015 doporučuje OSMM neakceptovat nabídku konkurzního správce. 
Zvukový záznam: 2:18 - 2:19 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z76/5-2017 
Zastupitelstvo města 
n e a k c e p t u j e  
nabídku Záveská a spol. v.s.o., správce konkurzní podstaty Státního statku Čáslav, IČO 26468514 ze 
dne 25.08.2017 týkající se koupě podílu 11/35 pozemků parc.č.1195/34,1195/42 a 1195/44, vše v k.ú. 
Bakov nad Jizerou do vlastnictví Města Bakov nad Jizerou, 
u k l á d á 
OSMM informovat  správce konkurzní podstaty Státního statku Čáslav. 
 
14) Dopis zastupitelům k zamýšlené stavbě sportovní haly 
Odboru stavebnímu a životního prostředí byl doručen dopis adresovaný Zastupitelstvu města Bakov 
nad Jizerou a oslovující zastupitelé. V dopise jsou vysloveny obavy ze stavby sportovní haly 
v blízkosti nemovitostí občanů, kteří dopis podepsali. Vzhledem k tomu, že nebyl vypracovaný 
a schválený žádný konkrétní návrh je možné dopis přijmout jako podmět k dalšímu jednání pracovní 
skupiny pro přípravu zamýšleného projektu.  
Na jednání byla přítomna paní Hendrychová, která potvrdila, že informace měli ze situace, kde byl 
hala zakreslená. Starosta upozornil, že ohledně sportovní haly je stále jednáno, jsou hledány možnosti 
umístění. Konkrétní informace zatím nejsou k dispozici, neboť věc je řešena v širším kontextu, 
zejména s ohledem na školní děti, aby měly kde cvičit v zimě a nepříznivém počasí, a také v kontextu 
potencionálního získání dotace. Uvažována byla tato, ale i další lokality. Dosud není konkrétně 
rozhodnuto zda a kde by měla hala být postavena.   
Dále starosta informoval, jaké aspekty projektu byly zvažovány.  
Mgr. Štěpánová: kdy bylo poslední jednání pracovní skupiny a jaké varianty byly zvažovány. 
Starosta: termín posledního jednání si v dané chvíli nevybaví, o variantách bylo informováno na 
pracovním jednání  zastupitelů, uvažována byla hala 20x40 m, v několika variantách s umístěním za 
stávajícím školním hřištěm s podzemními garážemi. 
Starosta: všechny aspekty související s halou jsou zvažovány - parkování, dochozí vzdálenost školních 
dětí, dopravní situace a další.  
Mgr. Šulc: poděkoval občanům za připomínky a stanovisko, zdůraznil, že se jednalo o jednu z variant, 
přičemž neprobíhá žádné územní řízení.  
Zvukový záznam: 2:19 - 2:29 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
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Usnesení č. Z77/5-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
dopis občanů s připomínkami k zamyšlenému projektu stavby sportovní haly 
u k l á d á 
pracovní skupině, aby se její členové zabývali připomínkami občanů při dalších jednáních 
k zamýšlené stavbě sportovní haly 
 
15) Strategický plán rozvoje města 
Starosta otevřel otázku aktualizace Strategického plánu rozvoje města (SPRM). Jedná se o strategický 
dokument, který sice město nemá povinnost mít, nicméně nese plusové body při hodnocení a získávání 
dotačních příležitostí, aktuální SPRM je nastavený a platný do roku 2020. Vedení města se domnívá, 
že by měl být vypracován nový SPRM se všemi procesními kroky, které je nezbytné učinit. Starosta 
dal na zvážení, zda vyhotovit celý nový SPRM, případně aktualizovat stávající. Vypracování celého 
nového SPRM je otázkou půl roka až devíti měsíců ve spolupráci s občany a organizacemi ve městě. 
Druhou variantou je "zúžený proces" za účasti zaměstnanců a některých zastupitelů, kdy bude 
"oprášen" a aktualizován stávající plán. 
Dále byly diskutovány možnosti přípravy SPRM.  
Zvukový záznam: 2:29 - 2:33 hod. 
Usnesení č. Z78/5-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o přípravě Strategického plánu rozvoje města. 
 
16) Informace vedení města 
Starosta předložil zastupitelům informace v písemné podobě. Informace jsou dostupné na webových 
stránkách města.  
Dále starosta informoval o jednání v Doksech na téma odpadů a spaloven. Podstatou je, že města jsou 
nucena s nárůstem nákladů na likvidaci odpadů řešit odpady ve své režii. Možností je zřízení 
dobrovolného svazku obcí, který bude řešit svoz a likvidaci odpadů. Město Doksy nabídlo Bakovu 
spolupráci, do projektu má zájem se zapojit s největší pravděpodobností i Mnichovo Hradiště. Dále 
byla vedena diskuze na toto téma, zastupitelé se shodli, že se jedná o zajímavé téma, vedení města 
bude dále zjišťovat podrobnější informace.  
Tajemnice informovala o termínu odchodu na MD. Dále informovala o vypsání výběrového řízení na 
městského strážníka, a nového vedoucího správy majetku města. Další informace tajemnice se týkala 
spolupráce s úřadem práce v rámci veřejné služby. 
Zvukový záznam: 2:33 - 2:42 hod. 
Usnesení č. Z79/5-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
předložené informace o: 
- důležitých termínech  - 25.9.  neformální setkání zastupitelů  k návrhu nového územního plánu, 
lokalitě Výsluní a odpadovému hospodářství 
   - 20.-21.10. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
     - 25.10.  řádné jednání ZM 
   - 15.11.  neformální setkání zastupitelů k rozpočtu na rok 2018  
   - 11.12.  řádné jednání ZM 
- harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2018 
- postupu ve věci dobývacího prostoru  
- postupu projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy 
- odpadech, zákonu o odpadech, spalovnách  
- přehledu „velkých“ plánovaných a výhledových investičních akcí města 
- projektu Přístavba a stavební úpravy ZŠ - dotace IROP 
- kontrole ROP na dotační projektu Modernizace knihovny a muzea a Zpřístupnění školských zařízení 
- dotaci z OPŽP na podzemní kontejnery  
 - projektu "Svatomartinská alej"  
- realizaci akce "Chodník ke hřbitovu" 
- postupu realizace akce "Chodník Malá Bělá (u mlýna)"  
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- realizaci akce "Chodník ul. Pražská"  
- realizaci akce "Chodník Chudoplesy"   
- opravě veřejného osvětlení ul. Pražská   
- revitalizaci parku u Flory a atria ve zdravotním středisku   
- dokončení rekonstrukce hřiště na národní házenou   
- dokončení opravy hřiště za základní školou   
- vyhlášených  výběrových řízeních na městského strážníka a vedoucího správy majetku města 
- spolupráci s úřadem práce v rámci veřejné služby 
  
17) Diskuze zastupitelů 
P. Šlegl se dotázal, zda v souvislosti s řešením objektů na Mírovém náměstí bylo jednáno se 
společností COOP ohledně objektu bývalého OD Jizera.  
Starosta: ano, městu bylo nabídnuto odkoupení.  
Dále se p. Šlégl dotázal, jaký má využití nápadný dům na Trenčíně s označením "Gentleman´s club". 
Domnívá se, že podnik podobného typu nemá v centru města co dělat. 
Starosta: o tomto nemá informaci, stavební úřad prověří účel užívání. 
Ing. Činka se vyjádřil, že doprava a výroba v lokalitě Na Výsluní je neúnosná, s navýšením dopravy 
a zvýšením hlučnosti se situace stává neúnosná. Žádá za obyvatele Smetanovy ulice o provedení 
opatření vedoucích k omezení hlučnosti.  
Místostarosta: městský úřad i stavební úřadu už konají. Dále byla vedena diskuze o stávající situaci 
a možnostech řešení.  
P. Peroutka informoval, že probíhá řízení, dle jeho vyjádření je hlavním subjektem kompetentním 
k řešení  Krajská hygienická stanice.    
Mgr. Štěpánová: MAS Boleslavsko má schválenou strategii, koncem září, případně začátkem října 
proběhne valná hromada. Dále Mgr. Štěpánová informovala o záměru další činnosti a spolupráce 
tohoto subjektu.  
P. Vlastová: informace o zahájení nového školního roku, kapacita je naplněna.  
Na jednání se dostavil starosta města Mnichovo Hradiště, Mgr. Ondřej Lochman, PhD., který doplnil 
informace starosty týkající se spolupráce okolních měst a obcí týkající se svozu a likvidace odpadů.  
Zvukový záznam: 2:42 - 2:58 hod. 
 
18) Diskuze občanů 
V diskuzi vystoupila paní [osobní údaj odstraněn] a dotázala se, zda je k někde k dispozici návrh 
nového ÚP. Starosta odpověděl, že návrh ÚP je na webových stránkách města, případě je k dispozici 
na MěÚ na Odboru stavebním a ŽP.  
Zvukový záznam: 2:58 -2:59 hod. 
  
19) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve 21:40 hodin a poděkoval přítomným za účast. Další řádné jednání 
zastupitelstva města se uskuteční 25.10.2017. 
Zvukový záznam jednání je k dispozici na webových stránkách města. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Radim Šimáně        Václav Grűnwald 
starosta města        ověřovatel zápisu 
 
 

Petr Rajtr 
        ověřovatel zápisu 


