
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
    

 
 

Zápis 
 6. zasedání zastupitelstva města, konané dne 

25. 10. 2017 v 18:00 hod. Společenský sál Radnice 
Přítomní: Na začátku jednání 17 zastupitelů, v průběhu jednání docházelo ke změnám počtu 
přítomných zastupitelů.  
Dále přítomní: Ing. Petr Podrábský, Taťána Dvořáková, Ing. Václav Veselý, Magdalena Bulířová, 
Lubomír Peroutka, Jitka Šubrtová, Mgr. Petr Paclt, Tomáš Horyna 
Hosté: Ing. Eva Burešová – k bodu č. 5 
 Michal Palounek, Filip Takáč – k bodu č. 6 

Jan Štěpánek – k bodu č. 14 
Omluvení: Mgr. Štefan Klíma, Vladimír Šlégl, MUDr. Iva Turková, Mgr. Jana Štěpánová, Ing. Bc. 
Petra Kremlová 
Ověřovatelé: Monika Čapková, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák 
Zapsal:  Helena Roubíčková 
 
Schválený program: 

1) Zahájení 
2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
3) Schválení programu 
4) Diskuze občanů 
5) Odpadové hospodářství - Vstup města Bakov nad Jizerou do dobrovolného svazku obcí (DSO) 

EKOD, rozpočtové opatření č. 23 
6) Informace o návrhu směny pozemků mezi městem Bakov nad Jizerou a společností "Emerge" 
7) Vyjádření k tvrzené nezákonnosti OZV č. 1/2015, o vymezení doby konání veřejných 

hudebních produkcí 
8) Hospodaření města k 30. 6. 2017 
9) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
10) Rozpočtové opatření č. 21 - úprava položky dotací 
11) Rozpočtové opatření č. 22 - havárie plynového kotle v MŠ 
12) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu podzemních kontejnerů 
13) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině JSDH Bakov nad Jizerou  
14) Aktuální informace k lokalitě Výsluní 
15) Žádost o směnu pozemku parc.č.823/17 za 775/103,775/104,vše v k.ú.Bakov  nad Jizerou 
16) Žádosti o koupi pozemků lokalita "Na Výsluní" 
17) Žádost o koupi pozemků parc.č.775/52,775/53, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
18) Informace vedení města 
19) Diskuze zastupitelů 
20) Diskuze občanů 
21) Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1) Zahájení 
Starosta zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 17 
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. Dále starosta přivítal Ing. Evu Burešovou, starostku 
města Doksy a zástupce společnost Emerge s.r.o. pana Michala Palounka a Filipa Takáče. Informoval, 
že na jednání se dostavili zástupci vlastníků pozemků v lokalitě Výsluní, pan Jan Štěpánek má 
připravenou prezentaci aktuálních informací.  
Poté předal starosta slovo tajemníkovi města Ing. Podrábskému, který představil pana Tomáše Horynu, 
nového vedoucího správy majetku města, který nastupuje od 1.11.2017 místo Ing. Jonáše.  
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2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení 
Za ověřovatele zápisu a usnesení byli navrženi paní Monika Čapková a JUDr. Ing. Miroslav Dvořák. 
Žádné další návrhy nebyly vysloveny.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z80/6-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
za ověřovatele zápisu a usnesení paní Moniku Čapkovou a JUDr. Ing. Miroslava Dvořáka. 
 
3) Schválení programu 
Program jednání byl zaslán zastupitelům spolu s písemnými podklady k jednání. Starosta navrhl 
rozšířit program o bod Aktuální informace z projektu lokality Výsluní, neboť se dostavili zástupci 
vlastníků a chtěli by krátkou prezentací informovat, jaké byly ve věci aktuálně podniknuty kroky. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z81/6-2017 
Zastupitelstvo města  
s c h v a l u j e 
program jednání tak, jak byl navržen na pozvánce rozšířený o bod Aktuální informace z projektu 
lokality Výsluní. 
 
4) Diskuze občanů 
V rámci diskuze nechtěli přítomní občané diskutovat o tématech, která nebyla na programu jednání.  
 
5) Odpadové hospodářství - Vstup města Bakov nad Jizerou do dobrovolného svazku obcí 
(DSO) EKOD, rozpočtové opatření č. 23 
Město Bakov nad Jizerou se dlouhodobě zabývá snahou zefektivnit systém odpadového hospodářství. 
Náklady jsou stále poměrně vysoké a nedaří se je snížit. V podobné situaci se nachází řada měst a obcí 
v okolí. Jedním z řešení je vznik dobrovolného svazku obcí (DSO) a být jeho členem. Konkrétní 
informace o tomto svazku, resp. o tomto záměru byly podány na pracovním jednání zastupitelů dne 
25.9.2017 za účasti starostky města Doksy paní Burešové a poradce v této oblasti pana Hlavenky. 
Zainteresovaná města a obce v tomto svazku jsou k dnešnímu dni město Doksy, Mšeno, Dubá, 
Mnichovo Hradiště, Zákupy, Hrádek nad Nisou, obec Jestřebí a Velenice. K dnešnímu dni je 
dobrovolný svazek obcí EKOD na základě rozhodnutí o zápisu do registru, které podepisuje ředitel 
Krajského úřadu Libereckého kraje registrován pod IČ: 06523862. Očekávání, přínos a podmínky 
členství v DSO byly prezentovány přímo na samotném jednání zastupitelstva. Přílohou písemného  
materiálu byla smlouva o založení DSO, zkontrolovaná právníkem města, stanovy DSO, a přistoupení 
k rozhodnutím, která již byla na základě smlouvy o založení DSO nebo stanov DSO přijata. Náklady 
na členství v tomto svazku jsou navrženy ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele. Tj. v případě našeho 
města cca 50. 000 Kč. V případě schválení našeho členství v DSO je potřeba na tuto částku přijmout 
rozpočtové opatření.  
Po krátkém úvodu starosta předal slovo Ing. Burešové, starostce města Doksy. Ing. Burešová shrnula 
základní informace týkající se odpadů, myšlenku a záměry DSO. Koncem listopadu končí dotační 
výzva pro podávání žádostí o dotaci z OPŽP, kde lze žádat o dotaci na kontejnery, nádoby na tříděný 
odpad, bioodpady, jediné na co žádat nelze jsou popelnice na komunální odpad.  
Ing. Babák: vstupní částka není závratná, s tím souhlasí, otázkou je, zda již v tuto chvíli uzavřít 
s budoucím potencionálním odběratelem odpadu dohodu.   
Ing. Činka: byla prověřována svozová místa?  
Ing. Burešová: byla provedena analýza dostupnosti a kapacity skládek ve Středočeském a Libereckém 
kraji, až bude zřejmé ze kterých obcí a v jakém objemu se bude svážet, poté bude DSO jednat se 
skládkami.  
Ing. Činka: jsou dotace na dopravní prostředky? 
Ing. Burešová: na dopravní techniku lze získat dotaci pouze ve výši 25% s tím, že podmínky jsou 
natolik složité, že se podání žádosti nevyplatí. 
Paní Čermáková: jak se budou rozpočítávat náklady na svoz, konkrétně s ohledem na vzdálenost 
svozu? 
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Ing. Burešová: zatím nejsou dohodnuty podmínky, není zřejmé, kam se bude skládkovat, každá obec 
bude mít účtováno skutečné množství odpadu, vzdálenost je na diskuzi a dohodě zakládajících 
a členských obcí.  
Zvukový záznam: 0:06 - 0:29 hod.  
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 3 
Usnesení č. Z82/6-2017 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
členství města Bakov nad Jizerou v Dobrovolném Svazku Obcí EKOD v souvislosti s odpadovým 
hospodářstvím  

s c h v a l u j e 
1) svoji účast a přistoupení k dobrovolnému svazku obcí EKOD (dále jen „dobrovolný svazek 

obcí“),  
2) přistoupení ke smlouvě o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto 

usnesení,  
3) přistoupení ke stanovám dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení, 
4) přistoupení k rozhodnutím, která již byla na základě smlouvy o založení dobrovolného svazku 

obcí nebo stanov dobrovolného svazku obcí přijata a jež tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení. 
z m o c ň u j e 
starostu města Radima Šimáně k zastupování města Bakov nad Jizerou při účasti a jednání v orgánech 
dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu města Bakov nad Jizerou k podpisu 
zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí. 
n o m i n u j e 
starostu města Bakov nad Jizerou Radima Šimáně do orgánů dobrovolného svazku obcí EKOD 
s o u h l a s í 
s tím, aby volbu za město Bakov nad Jizerou provedl starosta města Radim Šimáně, a proto jej 
pověřuje, aby na členské schůzi dobrovolného svazku obcí činil vše potřebné ke zvolení členů orgánů 
dobrovolného svazku obcí, zejména v rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvolení.  
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 23 na vyčlenění částky 50 tis. Kč z FRR na úhradu členského příspěvku 
dobrovolného svazku obcí EKOD:  
231.30 6171 5179 + 50 tis.. Kč 
231.30 6330 4133 + 50 tis. Kč 
236.21 6330 5345 + 50 tis. Kč 
 
6) Informace o návrhu směny pozemků mezi městem Bakov nad Jizerou a společností "Emerge" 
Skupina Emerge městu předložila návrh rámcové a směnné smlouvy.  Jedná se směnu pozemků 
č. 240/4 v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou ve vlastnictví města za pozemky č.554/6, č. 554/7, 
č. 554/8, č. 554/9, 554/10 a 1227/6 v k.ú. Bakov nad Jizerou ve vlastnictví skupiny Emerge.  Prvotní 
návrh rámcové smlouvy, která specifikuje podmínky směny, byl vedením města odmítnut z důvodu 
chybějících garancí splnění nastavených podmínek a termínů, resp. sankcí za případné porušení 
závazků skupiny Emerge. V současné době probíhají intenzivní (a velmi komplikovaná) jednání 
o podmínkách případné směny pozemků; t.j. parametrech směnné a rámcové smlouvy.  Z pohledu 
právníka města je jakékoli obligační zajištění závazků nedostatečné, a proto doporučuje zajištění 
závazků formou věcného práva. Vedení města podporuje názor právníka města, že zajištění závazků 
věcným právem, zapsaným v katastru nemovitostí, je správná úvaha. Do aktuálního návrhu rámcové 
a směnné smlouvy bylo možné nahlédnout ve dnech  24.10 a 25.10. 2017  na sekretariátu starosty 
města, tuto možnost nikdo ze zastupitelů nevyužil. Prozatím není vhodné zveřejňovat obsah návrhu 
smluv,  jsou zatím v jednání a stále se doplňují.  Pro jednání o finančním vyrovnání byly vyhotoveny 
a předloženy pro srovnání cen znalecké posudky. Závazky skupiny Emerge spočívají hlavně 
v utlumovaní výroby v provozovnách Na Výsluní a v Tyršově ulici s tím, že v Tyršově ulici byl měl 
provoz úplně skončit. Jedním ze závazků společnosti Emerge je získání konkrétního pozemku 
v lokalitě Na Výsluní  pro vybudování komunikace pro zpřístupnění areálu Na Výsluní. Pro vyjasnění 
současného zastoupení skupiny Emerge si město vyžádalo předložení analýzy struktury této skupiny, 
která byla přílohou písemného materiálu. Zástupci skupiny Emerge byli přítomni jednání 
zastupitelstva. 
Starosta zrekapituloval současný stav jednání a předal slovo zástupcům společnosti Emerge s.r.o. 
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Pan Palounek předložil aktualizovaný plán utlumování výroby s ohledem na požadavky jejich 
nejvýznamnějšího obchodního partnera, kterým je Škoda Auto a.s. Dále pan Palounek  prezentoval 
plánovanou strukturu závodu v ulici Tyršova a Na Výsluní včetně opatření, která byla provedena 
k eliminaci hluku.  
Ing. Babák: bylo uvažováno, že  haly, které jsou v obydlených prostorách budou obhospodařovány 
pouze v denních hodinách a aby v nočních hodinách byl v noci klid a všechny zdroje hluku byly 
přesunuty do hal stranou od města? 
P. Palounek: takový je záměr, v předchozích prezentacích již bylo uvedeno. 
Dále bylo diskutováno o systému přesunu materiálu mezi provozy z pohledu eliminace hluku, 
diskutovali p. Palounek, Ing. Babák. 
P. Kavan: navrhl prohlídku areálu na místě s prezentací změn závodu, protihlukových opatření a 
dalších opatření. 
Ing. Babák: jak bude zajištěno, že po uskutečnění směny  budou všechny prezentované změny a 
opatření dodrženy.  
Mgr. Paclt: po konzultaci s několika právníky pouze věcným právem k nějaké nemovitosti. 
P. Palounek: navrhl variantu geometrického rozdělení pozemku parc. č. 240/4, kdy část tohoto 
pozemku bude zatížena věcným právem.  
P. Palounek: ano, jsou naplánované nové projekty, proto by se směna měla uskutečnit do konce roku. 
Pokud se směna neuskuteční, bude muset skupina Emerge hledat jiné možnosti. 
Starosta: k tomu by mělo proběhnout další jednání a prohlídka na místě, navrhl k tomu termín 
8.11.2017  s tím, že před jednáním od 16:00 hodin proběhne prohlídka výrobního areálu na Výsluní. 
Ing. Babák: ve smlouvě by měla být dořešena otázka rozdílu ceny pozemku. 
P. Palounek: tato otázka dosud není dořešena, nedošlo zatím ke shodě. 
P. Rajtr: zvážit, zda by v dotčené lokalitě neměla být zóna, která neumožní průmyslovou výrobu. 
P. Kavan: s ohledem na připravený nový ÚP to časově není možné. Možností je v budoucnu  změnit 
ÚP. 
Zvukový záznam:  0:29 – 0:57 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z83/6-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a  v ě d o m í  
informace o návrhu rámcové a směnné smlouvy na  směnu pozemků č. 240/4 v k.ú. Horka u Bakova 
nad Jizerou ve vlastnictví města za pozemky č.554/6, č. 554/7, č. 554/8, č. 554/9, 554/10 a 1227/6 
v k.ú. Bakov nad Jizerou ve vlastnictví skupiny Emerge, 
p o v ě ř u j e 
starostu města jednáním o podmínkách směnné a rámcové smlouvy mezi městem Bakov nad Jizerou 
a skupinou Emerge. 
 
7) Vyjádření k tvrzené nezákonnosti OZV č. 1/2015, o vymezení doby konání veřejných 
hudebních produkcí 
Usnesením č. Z67/5-2017 ze dne 6. 9. 2017 uložilo zastupitelstvo města právníkovi města Mgr. 
Pacltovi předložit na příštím jednání písemné vyjádření k připomínce občanky týkající se OZV 
č. 1/2015, o vymezení doby konání veřejných hudebních produkcí. 
Vyjádření právníka města bylo přílohou písemného materiálu. Právník města, který byl připraven 
odpovídat na dotazy, doplnil, že vyjádření bylo konzultováno s vedoucím Odboru dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra ČR. Dále bylo diskutováno o definici nočního klidu, podstatě rušení nočního klidu, 
legislativě týkající se rušení nočního klidu, zejména v souvislosti s hudebními produkcemi.  
Dále bylo diskutováno o povolování výjimek z OZV týkající se pořádání hudebních produkcí. 
Stěžovatelka upozornila na skutečnost, že se k ní informace o povolení výjimky dostala pozdě, neboť 
rada o ní rozhodovala na poslední chvíli. Mgr. Paclt je ochoten o povolených výjimkách bezprostředně 
po rozhodnutí stěžovatelku informovat. Oficiální stížnost na rušení nočního klidu dle vyjádření 
právníka města nebylo na MěÚ doručeno, MěÚ neměl podnět k řešení problému. 
Mgr. Šulc uvedl, že žádostí o výjimku bylo radě města doručeno mnohem více, než kolik jich bylo 
povoleno, právě s ohledem na stížnosti na rušení nočního klidu.  
Dle vyjádření stěžovatelů nejsou povolené výjimky dodržované, pokud je povolena hudební produkce 
do 2 hodin, není v tuto hodinu  produkce ukončena.  
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JUDr. Dvořák: sám má zkušenost s podobným problémem, který se násobí se zákazem kouření 
v prostorách restaurací, kdy se kuřáci shlukují před restauracemi, případně po skončení akce, když 
návštěvníci před restauracemi čekají na odvoz. 
Starosta: chápe problém, ve městě je městská policie, která je v případě potřeby k dispozici.  
Mgr. Paclt: v případě, že provozovatelé nerespektují povolenou hodinu k hudební produkci, porušují 
vyhlášku a pak jim hrozí pokuta až 100 tis. Kč. V případě, že bude vyhláška zrušena, město ztratí páku 
na vymáhání nařízení.  
Dále byla vedena diskuze na téma nočního klidu a vyhlášky o hudebních produkcích, o důvodech, 
proč byla vyhláška přijata a legislativních rozporů těchto dvou institucí. Diskuze neměla žádný 
konkrétní závěr – viz zvukový záznam.  
 Zvukový záznam:  0:58 – 1:28 hod. 
Usnesení č. Z84/6-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
vyjádření právníka města k tvrzené nezákonnosti OZV města č. 1/2015, o vymezení doby konání 
veřejných hudebních produkcí. 
  
8) Hospodaření města k 30.6.2017 
Přehled hospodaření Města Bakov nad Jizerou k 30.6.2017 byl zpracován podle výkazu FIN 2-12 pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za první pololetí roku 2017. Obsahuje plnění příjmů a čerpání výdajů 
podle rozpočtové skladby k 30.6.2017. Jednotlivá plnění a dokončené akce jsou v příloze písemného 
materiálu.  
Hospodaření města k 30.6.2017 bylo projednáno Finančním výborem dne 18.9.2017 a Radou města 
dne 9.10.2017. Zápis z jednání FV byl přílohou materiálu.  
Bez připomínek. 
Zvukový záznam:  1:28 – 1:29 hod. 
Usnesení č. Z85/6-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
hospodaření města k 30.6.2017 včetně komentáře. 
 
9) Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Od minulého jednání zastupitelstva města byla radou schválena následující rozpočtové opatření: 
Rozpočtové opatření č. 18 (usnesení rady R314/19-2017 ze dne 21.9.2017) 
- přijetí dividend společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav a pojistného plnění do 

rozpočtu města 
Rozpočtové opatření č. 19 (usnesení rady R333/20-2017 ze dne 27.9.2017) 
- otevření příjmových položek a zohlednění finančního daru v rozpočtu města 

Dále byla provedena úprava rozpisu rozpočtu (v rámci paragrafů byly upraveny provozní 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, t.j. má č. 20.   
Starosta doplnil, že dnešního dne se ohlásila kontrola z finančního úřadu na cca 7 dotací. 
Zvukový záznam:  1:29 – 1:30 hod. 
Usnesení č. Z86/6-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 18 a č. 19 a úpravě rozpočtu č. 20. 
  
10) Rozpočtové opatření č. 21 - úprava položky dotací 
V rámci rozpočtu na rok 2017 je v příjmech města rozpočtována položka 4223 - Investiční přijaté 
transfery od regionálních rad. Na této položce jsou rozpočtovány příjmy související s dotací na nákup 
velkokapacitní cisterny pro JSDH z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Během 
účtování příjmu dotace se uvádějí účelové znaky, které slouží ke správné konsolidaci mezi 
poskytovatelem dotace a jejím příjemcem. Přidělené účelové znaky však nedovolují použít položku 
4223 (evropské peníze), ale vyžadují položky 4116 a 4216 (prostředky ze státního rozpočtu). 
Návrh rozpočtového opatření na příslušnou změnu položek bylo uvedeno v návrhu usnesení. 
Bez připomínek. 



   Stránka 6 / 11 

Zvukový záznam:  1:30 – 1:31 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  
Usnesení č. Z87/6-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 21 na změnu příjmových položek rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace 
"Nákup velkokapacitní cisterny pro JSDH Bakov nad Jizerou" 
231.31 4223  -7.171,07tis. Kč 
231.31 UZ 17016 4116  +87,42tis. Kč 
231.31 UZ 17015 4116  +5,15tis. Kč 
231.31 UZ 17016 4216  +6.685,25tis. Kč 
231.31 UZ 17015 4216  +393,25tis. Kč  
 
11) Rozpočtové opatření č. 22 - havárie plynového kotle v MŠ 
Dne 16.10.2017 došlo k havárii plynového kotle v ředitelně Mateřské školky. Přivolaný servisní 
technik konstatoval, že oprava je nerentabilní a je nutná jeho výměna. Kotel byl vyměněn, cena včetně 
práce činí Kč 53.292,- vč. DPH. Částku na výměnu je potřeba vyčlenit z FRR. Znění rozpočtového 
opatření je uvedeno v návrhu usnesení. 
Pozn: výměna kotle v ředitelně MŠ byla plánována v rozpočtu na rok 2018. 
Bez připomínek. 
Zvukový záznam:  1:31 – 1:32 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z88/6-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 22 na vyčlenění částky ve výši Kč 53.300,- z FRR na výměnu kotle v Mateřské 
škole Bakov nad Jizerou v důsledku havárie. 
231.30 3111 5171 +53,3tis. Kč 
231.30 6330 4133 +53,3tis. Kč 
236.21 6330 5345 +53,3tis. Kč 
 
12) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu podzemních kontejnerů 
Město Bakov nad Jizerou podalo v minulém roce žádost o poskytnutí dotace na stavbu 3 stanovišť 
podzemních kontejnerů. Dotace bude poskytnuta ve výši 85 %  z uznatelných nákladů; t.j. dotace je 3 
023 971,- Kč a vlastní náklady 533 642,- Kč. Dne 2.10.2017 byla městu doručena registrace akce 
a rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel MŽP, program OPŽP 2014-2020. Vlastní realizace 
proběhne v příštím roce, s termínem  dokončení nejpozději v květnu/červnu. Pravidla pro poskytování 
dotací z OPŽP nevyžadují schválení přijetí dotace zastupitelstvem, přesto z důvodů informovanosti 
zastupitelů a možnosti se k přijetí dotace vyjádřit byla tato informace předložena zastupitelstvu. 
Zvukový záznam:  1:32 – 1:33 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z89/6-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
přijetí dotace z OPŽP 2014-2020 ve výši 3 023 971,- Kč na realizaci akce "Podzemní kontejnery pro 
město Bakov nad Jizerou" 
u k l á d á 
zahrnout akci do rozpočtu pro rok 2018 
  
13) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině JSDH Bakov nad Jizerou  
HZS Středočeského kraje žádá o zaslání novější ZL jednotky Sboru dobrovolných hasičů, neboť při 
kontrole dokumentace jednotky SDH obce ze strany Krajského ředitelství HZS Středočeského kraje 
bylo zjištěno, že na zřizovací listině  z roku 1995 není uvedena kategorie jednotky (JPO III/1), 
případně žádá schválení nové, která bude obsahovat potřebné údaje, a to do 13.10.2017. 
V případě, že uvedená zřizovací listina nebude k dispozici do této doby, mohou být kráceny částky 
požadované v rámci neinvestiční dotace, případně dotace nemusí být vyplacena vůbec. 
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V průběhu posledních let byla ze strany HZS několikrát provedena kontrola dodržování předpisů 
v požární ochraně, v rámci které byla kontrolována i ZL, nikdy však nebyla kontrolním orgánem 
vznesena připomínka, nebo požadavek na úpravu zřizovací listiny.  
Vzhledem ke skutečnosti, že podle zákona o obcích je kompetentní ke schvalování a změnám 
zřizovacích listin zastupitelstvo, byl zastupitelstvu města předložen ke schválení dodatek č. 1 ZL, 
který doplňuje požadované údaje. Se zástupcem HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav byla 
telefonicky věc diskutována, přičemž bylo dohodnuto, že HZS nebude do 26.10.2017 městu krátit 
neinvestiční dotace pro nedodání požadovaného dokumentu.  
Přílohou písemného podkladu k jednání byla stávající ZL a navržené znění dodatku č. 1. Právník 
města s tímto postupem souhlasí, dodatek ZL kontroloval.   
Bez připomínek. 
Zvukový záznam:  1:33 – 1:34 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení č. Z90/6-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Bakova nad Jizerou ze 
dne 14. 2. 1995. 
 
14) Aktuální informace k lokalitě Výsluní 
Na jednání se dostavil zástupce vlastníků pozemků v lokalitě Na Výsluní, pan Jan Štěpánek, aby 
informoval zastupitele o krocích, které byly podniknuty v realizaci řešení situace. 
Starosta informoval, že v současné době je dopracovávána zadávací dokumentace pro územní 
rozhodnutí lokality Na Výsluní, v nejbližší době bude ZD schvalovat rada města.  
Pan Štěpánek informoval o splněných aktivitách, nedořešených záležitostech, které brání postupu 
v řešení a plánovaných aktivitách. Zdůraznil potřebu koordinátora projektu, který by měl zaštiťovat 
aktivity, „tlačit“  na vyřešení  překážek a eliminovat třecí plochy. Dle p. Štěpánka je tento koordinátor 
nezbytností, už jen z toho důvodu, že město plánuje stavbu sítí na pozemcích soukromníků, kteří 
nechtějí dát souhlas.  
Starosta: na řešení projektu spolupracují všichni zainteresovaní, jak město a  úředníci, tak starosta i 
stavební úřad. Kompetence města bude samozřejmě řešit město a souhlasí, že koordinátor projektu 
Výsluní  je potřeba, už jen z toho důvodu, že se jedná o časově náročnou činnost. Jedná se o 
sofistikovanou záležitost, kde bude potřeba jednat s mnoha subjekty. Navrhl koordinátora hledat 
společně.  
P. Štěpánek: ve střednědobém finančním plánu, jak byl předložen FV  není zohledněna částka na 
podporu projektu lokality Výsluní. 
Ing. Babák, Mgr. Šulc: nejedná se o oficiální dokument, FV předložený plán požaduje přepracovat, 
neboť předložené pojetí se neshoduje s představou FV. 
Dalším tématem diskuze bylo financování projektu Výsluní, problém vlastnictví pozemků pod 
komunikacemi, podmínky a možnosti tvorby PD pro územní rozhodnutí, koordinace aktivit v rámci 
tvorby PD, komunikace mezi vlastníky, problémoví vlastníci, náklady na dokumentaci  a další 
související témata – viz zvukový záznam.  
Ing. Babák: koordinátor je nutný, včetně termínového plánu postupu v realizaci projektu.   
Mgr. Šulc: externí koordinátor vyžaduje finanční náklady, kterými město v současné době 
nedisponuje. Musí proběhnout dohoda mezi zastupitelstvem a vlastníky o míře a rozdělení financování 
koordinátora projektu.  
P. Štěpánek: vlastníci pozemků na Výsluní mají k zastupitelstvu dvě žádosti, a to rozhodnutí, zda bude 
stanoven  koordinátor projektu a pokud koordinátor stanoven nebude, aby v budoucnu bylo ke všem 
podobným záležitostem bylo přistupováno  stejným způsobem, jako v projektu Výsluní.  
Starosta: navrhl společně hledat koordinátora a dohodnout se na jeho financování.  
Závěr diskuze: společnými silami hledat koordinátora projektu.  
Zvukový záznam:  1:34 – 2:19hod. 
Usnesení č. Z91/6-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace týkající se výstavby v lokalitě Výsluní. 
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15) Žádost o směnu pozemku parc.č.823/17 za 775/103,775/104,vše v k.ú.Bakov nad Jizerou 
[osobní údaj odstraněn], Bakov n. J., dopisem dne 25.09.2017 žádá o směnu svého pozemku v ul. 
5.května parc.č.823/17, za pozemky města v lokalitě "Na Výsluní" parc. č. 775/103,775/104, vše v k. 
ú. Bakov nad Jizerou. 
Záležitost týkající se pozemku parc.č.823/17 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 485 m2, 
projednávala rada města již několikrát, naposledy v roce 2012. Pozemek je součástí ul. 5. května a je 
zastavěn místní komunikací a chodníkem. Jedná se o veřejné prostranství. Pozemek není možné oplotit 
ani jakýmkoliv jiným způsobem bránit jeho užívání k danému účelu proti veřejnému zájmu. Se 
žadatelkou bylo již několikrát jednáno v předchozích letech ve věci majetkového vypořádání, nicméně 
nedošlo k oboustranné dohodě. Záměrem paní [osobní údaj odstraněn] byla směna pozemků v těžební 
lokalitě. Jiná forma majetkoprávního vypořádání nebyla projednávána, nebyla uzavřena žádná dohoda. 
Naposledy v roce 2012 rada města projednala možnost nájmu, a usnesením č. R 392/20-12 neschválila 
uzavření nájemní smlouvy. Pozemky parc.č.775/103 a 775/104, orná půda, mají společně výměru 910 
m2   a tvoří budoucí stavební parcelu. 
Místní komunikace má primárně vlastnit obec, ale nutné to rozhodně není. Zákon a judikatura počítá 
s tím, že místní komunikace budou ve vlastnictví fyzických osob. Proto není teď nutné komunikaci 
převádět, pokud pro to nejsou žádné další důvody, jako např. získání dotace na rekonstrukci 
komunikace. S ohledem na shora uvedené a současnou situaci v lokalitě "Na Výsluní" OSMM 
nedoporučila vyhovět žádosti.  Rada města na svém jednání dne 09.10.2017 žádost projednala 
a nesouhlasí se směnou pozemku parc.č.823/17 a pozemků parc.č.775/103,775/104, vše v k.ú. Bakov 
nad Jizerou a uložila předložit věc zastupitelstvu města. 
Ing. Činka: chtějí žadatelé v budoucnu stavět?  
Dle neoficiální informace nechtějí. 
Zvukový záznam:  2:19 – 2:21 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 1  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z92/6-2017 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
žádost paní [osobní údaj odstraněn] ze dne 25.09.2017 týkající se směny pozemku parc.č.823/17 
a pozemků parc.č.775/103,775/104, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
n e s c h v a l u j e 
směnu výše uvedených pozemků 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatelku 
 
16) Žádosti o koupi pozemků lokalita "Na Výsluní" 
[osobní údaj odstraněn] opakovaně žádá dopisem dne 15.09.2017 o koupi pozemků parc.č.775/144 
a 775/145, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, z důvodu ucelení sousedních pozemků, které vlastní a jejich 
následného oplocení. 
[osobní údaj odstraněn] opakovaně žádá dopisem dne 18.09.2017 o koupi pozemků parc.č.775/146 
a 775/147, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, a to ze stejného důvodu.    
Výše uvedené pozemky jsou specifikovány v příloze materiálu. Pozemky vznikly rozdělením v době, 
kdy probíhalo rozparcelování území. Pozemek parc.č.775/147 měl být původně určen pro výstavbu 
trafa, a proto i ostatní pozemky původně oddělené z historického majetku PK 808 zůstaly ve 
vlastnictví města. Nebyly součástí dosud provedených změn.  
Rada města se zabývala žádostí pana [osobní údaj odstraněn] již v minulosti dne 02.02.2015 
a usnesením č. R 37/2-15 neschválila vyvěšení záměru prodeje, zastupitelstvo města dne 25.03.2015 
usnesením č.Z 74/3-15 vzalo tuto informaci na vědomí. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není 
vyhotovená projektová dokumentace pro územní řízení na lokalitu Výsluní, která by přesně 
specifikovala celkové rozčlenění území, není vhodné nakládání s pozemky. 
Rada města na svém jednání dne 27.09.2017 výše uvedené projednala a usnesením č. R 337/20-2017 
v současné době nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků a uložila OSMM předložit 
zastupitelstvu města. 
Nicméně pan [osobní údaj odstraněn] dopisem dne 04.10.2017 znovu žádá o prodej nevyužitelných 
pozemků parc.č.775/144,775/145, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou. Jako důvod uvádí především vyřešení 
majetkových vztahů před zadáním dokumentace k územnímu řízení pro lokalitu „Na Výsluní“ tak, aby 
se zpracovatel DÚR nemusel vypořádávat s neuspořádanými a nedořešenými vlastnickými vztahy. 
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Současně pan [osobní údaj odstraněn] dopisem dne 06.10.2017 znovu žádá o prodej nevyužitelných 
pozemků parc.č.775/146 a 775/147, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou, také z výše uvedeného důvodu. 
Rada města na svém jednání dne 09.10.2017 výše uvedené znovu projednala a po upřesnění žádostí 
souhlasí s prodejem pozemků a uložila věc předložit zastupitelstvu města. 
V souladu se zákonem o obcích ve znění pozdějších předpisů je nejdříve nutné vyvěsit záměr prodeje 
a postupovat v souladu se schválenými pravidly pro prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Bakov 
nad Jizerou.  
V obou případech se jedná o přímý prodej, kdy zájemce jsou vlastníkem nemovitosti, která je funkčně 
spjata s prodávaným pozemkem města, za cenu 100 Kč/m2. V podstatě jde o dokončení vypořádání 
vlastnických vztahů z let 2000 až 2001 v této lokalitě, kdy původně žádané pozemky měli být určeny 
pro výstavbu trafa. Z tohoto důvodu i navrhovaná cena v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí ve 

výši 100 Kč/m2, je v relaci za ornou půdu z let 2000. Při vypořádání vlastnických vztahů kupní, 
směnou a darovací smlouvou v této lokalitě byla cena za pozemek stanovena dle vypracovaných 

znaleckých posudků ve výši 35 -45 Kč/m2. 
Podle výše uvedených pravidel v případě přímého prodeje rozhoduje rada města o vyvěšení záměru. 
S ohledem na specifickou okolnost v tomto případě tak neučinila a rozhodnutí o všech úkonech 
postoupila zastupitelstvu města.  
Po rekapitulaci starosty bez připomínek. 
Zvukový záznam:  2:21 – 2:22 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 2 
Usnesení č. Z93/6-2017 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
vyvěšení záměru prodeje pozemků parc.č.775/144,775/145,775/146,775/147, vše v k.ú. Bakov nad 
Jizerou. 
u k l á d á 
OSMM vyvěsit záměr a informovat žadatelé  
  
17) Žádost o koupi pozemků parc.č.775/52,775/53, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
[osobní údaj odstraněn] opakovaně žádá dopisem dne 28.12.2016 o koupi pozemků parc.č.775/53 
a 775/52, vše v k.ú. Bakov nad Jizerou. Žadatel je vlastníkem sousedních pozemků, které jsou 
vyznačeny v příloze. Pozemky parc.č.775/53 a 775/52 Město získalo do svého vlastnictví smlouvou 
kupní, směnnou v roce 2001, tyto pozemky jsou nezbytnou součástí nové komunikační sítě pro celou 
lokalitu "Na Výsluní". Rada města se naposledy touto záležitostí zabývala 03.09.2015 a usnesením 
č. R296/14-15 projednala žádost a nesouhlasila s prodejem, zastupitelstvo města  dne 21.10.2015 vzalo 
na vědomí  a neschválilo prodej pozemků.  S ohledem na aktuální vývoj této situace v lokalitě "Na 
Výsluní" OSMM nedoporučila prodej pozemků. Dosud není vyhotovená projektová dokumentace pro 
územní řízení na lokalitu Výsluní, která by přesně specifikovala celkové rozčlenění území, není tedy 
vhodné nakládání s pozemky.  
Rada města usnesením č. R 337/20-2017 projednala výše uvedené a v současné době nesouhlasí 
s prodejem uvedených pozemků dále uložila předložit záležitost zastupitelstvu města. 
V souvislosti s žádostí pana Nedomlela projednávala rada města dne 27.09.2017 také žádost pana 
[osobní údaj odstraněn], které jsou předloženy v jiném materiálu na zastupitelstvu. 
Pan [osobní údaj odstraněn] v návaznosti na rozhodnutí rady města dne 27.09.2017 dopisem dne 
16.10.2017 sděluje, že na své žádosti o koupi pozemků trvá. 
Žádost pana [osobní údaj odstraněn] je jiný případ. Případné majetkové změny v této části území by 
narušily celkový průběh současného jednání o umístění komunikací a inž. sítí. De facto jde o prodej 
plánované veřejné komunikace.  
Po rekapitulaci starosty: 
Ing. Činka: má město záměr s tímto pozemkem? Zatím konkrétní záměry město nemá. 
Zvukový záznam:  2:22 – 2:26 hod. 
Hlasováno o návrhu usnesení  Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení č. Z94/6-2017 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o 
žádost pana [osobní údaj odstraněn] ze dne 28.12.2016 týkající se prodeje pozemků parc.č.775/52 
a 775/53,vše v k.ú. Bakov nad Jizerou 
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n e s c h v a l u j e 
prodej výše uvedených pozemků 
u k l á d á 
OSMM informovat žadatele 
 
18) Informace vedení města 
 Starosta informoval o důležitých termínech: 

-  2.11. slavnostní předání chodníku ke hřbitovu (16:00) 
                   Restaurant  Day na Základní škole (14:15 – 16:00)  

- 11.11. výsadba stromů v rámci projektu Obnova ovocné aleje mezi obcí Zvířetice a 
Bítouchov – svatomartinská alej, vytvořeného z  veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční 
podpory MAKRO Cash & Carry s participací města Bakov nad Jizerou a SDH Bítouchov 

- 15.11.  pracovní jednání zastupitelů  k rozpočtu na rok 2018  
- 20.11.  mimořádné veřejné jednání ZM – schválení nového územního plánu (ÚP) – termín 

bude upřesněn 
- 3.12.   adventní rozsvícení vánočního stromu 
- 11.12.  řádné jednání ZM (kromě jiného schválení rozpočtu) 
Dále bylo informováno o:  
- postupu projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy – krajská investiční akce se spoluúčastí 

města se dostala do fáze přípravy veřejné zakázky, kde zadavatel Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje zaslal městu Bakov nad Jizerou k připomínkování Výzvu k podání 
nabídky, včetně zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo – VZ proběhla, nicméně se 
ve stanoveném termínu nepřihlásil žádný uchazeč, proběhla opakovaná VZ, nyní se hodnotí 
podané nabídky 

- průběhu realizace chodníků na Malé Bělé a v ul. Pražská 
Tajemník informoval o: 

- novém nařízení vlády týkajícím se odměňování zastupitelů s účinností od 1.1.2018 
- navýšení mezd zaměstnancům ÚSC od 1.11.2017 
- průběhu voleb do Parlamentu ČR 

Zvukový záznam: 2:26 – 2:30 hod.  
Usnesení č. Z95/6-2017 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o důležitých termínech: 

-  2.11. slavnostní předání chodníku ke hřbitovu (16:00) 
                   Restaurant  Day na Základní škole (14:15 – 16:00)  

- 11.11. výsadba stromů v rámci projektu Obnova ovocné aleje mezi obcí Zvířetice a 
Bítouchov – svatomartinská alej 

- 15.11.  pracovní jednání zastupitelů  k rozpočtu na rok 2018  
- 20.11.   mimořádné veřejné jednání ZM – schválení nového územního plánu (ÚP)  
- 3.12.   adventní rozsvícení vánočního stromu 
- 11.12.  řádné jednání ZM 

Informace o:  
- průběhu realizace projektu Bezpečnostní opatření Chudoplesy a průběhu realizace chodníků 

na Malé Bělé a v ul. Pražská 
- novém nařízení vlády týkajícím se odměňování zastupitelů s účinností od 1.1.2018 
- navýšení mezd zaměstnancům ÚSC od 1.11.2017 
- průběhu voleb do Parlamentu ČR 

 
19) Diskuze zastupitelů 
Paní Čermáková informovala o schůzce Komise pro vzdělávání a sport,  za poslední rok došlo 
k velkému posunu ve škole, zejména zlepšení prostředí školy. Poděkovala oběma ředitelkám za práci. 
Ing. Činka: byly na pozemku u dálnice, který je uvažován ke směně se skupinou Emerge provedeny 
sondy? Zaregistroval odcizené sloupky a pletivo na pozemku. Starosta: sondy měly být provedeny 
minulý týden, zatím zřejmě provedeny nebyly. O odcizení sloupků a pletiva město ví, krádež byla 
hlášena PČR.  
Ing. Babák: hodlá KSÚS něco dělat s havarijním stavem mostku na Malé Bělé: 
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P. Peroutka: KÚ požádal stavební úřad o součinnost se společností CR Project s dokončením 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí je vydané, čeká se na stavební 
povolení. 
P. Vlastová pozvala přítomné na podzimní výstavu v MŠ, která bude otevřena od 6. do 16. listopadu. 
MŠ obdržela dotaci na podporu sportovní činnosti od společnosti Škoenergo s.r.o. ve výši 30 tis. Kč.  
Zvukový záznam: 2:30 – 2:35 hod.  
 
20) Diskuze občanů 
V diskuzi nevystoupil žádný z přítomných občanů. 
 
21) Závěr 
Starosta ukončil jednání ve  20:45 hodin a poděkoval přítomným za účast. Kompletní zvukový záznam 
je umístěn na webových stránkách města.  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
Monika Čapková        JUDr. Ing. Miroslav Dvořák 
ověřovatelka zápisu       ověřovatel zápisu 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Radim Šimáně 
starosta města          


