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2. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 23.04.2018 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

19. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Josef Luka, Ing. Tomáš Ježek. 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

20. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Pavel Paclt, Věra Vlasáková. 
       Záznam o hlasování:  pro – 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

21. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

22. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 12.02.2018 do 
23.04.2018. 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

23. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro územní 
plánování. 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

24. schvaluje prodej pozemku p. č. 9/3 o výměře 99 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov 
nad Jizerou J.D. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 1 

25. neschvaluje prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 112 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olšina, jehož součástí je stavba bez č. p. občanské vybavenosti A.J. 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

26. neschvaluje prodej pozemku p. č. 197/2 o výměře 2 093 m2 – trvalý travní porost v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou D. a F.V. 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

27. neschvaluje prodej pozemku p. č. 2316/1 o celkové výměře 622 m2 – zahrada v k. ú. Mni-
chovo Hradiště MUDr. Lence Grünbauerové, Oční Ambulance Mnichovo Hradiště, s. r. 
o., IČ 242 249 87, Nezvalova 1439, Mnichovo Hradiště. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

28. neschvaluje odkup částí pozemků p. č. 624/6 o výměře 1 704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 
m2, p. č. 624/10 o výměře 4 m2, p. č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Hoškovice A.Č. za cenu 200 Kč/m2 do doby vyjasnění vlastnictví 
mostku. 

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 1   zdrželi se - 4 

29. schvaluje odkup nemovité věci – objektu vodního zdroje - na pozemku p. č. 133/1 v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou za cenu určenou znaleckým posudkem, t. j. 15.870 Kč od společ-
nosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ 46356983, se sídlem Čechova 
1151, 293 22 Mladá Boleslav. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 1 

30. schvaluje směnu části pozemku p. č. 458/1 v k. ú. Lhotice u Bosně ve vlastnictví města 
za část pozemku p. č. 458/3 v k. ú. Lhotice u Bosně ve vlastnictví J. a L.K. dle vyhotove-
ného GP. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 1 
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31. stahuje z programu bezúplatný převod částí pozemku p. č. 263/19 o výměře 16 008 m2 – 
orná půda, p. č. 263/20 o výměře 1 092 m2 – orná půda, p. č. 263/23 o výměře 10 781 m2 – 
orná půda v k. ú. Sychrov nad Jizerou a veřejné technické a dopravní infrastruktury po-
stavené na pozemcích p. č. 263/19 o výměře 16 008 m2 – orná půda, p. č. 263/20 o výmě-
ře 1 092 m2 – orná půda, p. č. 263/23 o výměře 10 781 m2 – orná půda v k. ú. Sychrov nad 
Jizerou od P.K. a P.K. na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 3 

32. schvaluje prodej pozemků p. č. 1992/169 a p. č. 1992/171 v k. ú. Mnichovo Hradiště, ulice 
Akátová, prostřednictvím společnosti e-dražby.cz, s. r. o., IČ 260 14 688, DIČ 260 14 688, 
Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové. Jednáním a uzavřením smlouvy pověřuje starostu 
a místostarostu města. Limitní cena bude stanovena částkou ve výši 1.870 Kč/m2 dle 
znaleckého posudku na přilehlé pozemky. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

33. schvaluje zahájení projektové přípravy rekonstrukce objektu č.p. 299 na Masarykově 
náměstí dle varianty D předloženého návrhu variant řešení.  

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 6   zdrželi se - 1 

34. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 2/2018 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

35. schvaluje zvýšení limitu mezd pro složku Městská policie Mnichovo Hradiště o 100 tis. 
Kč na celkový limit 4.100 tis. Kč. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

36. schvaluje uzavření smlouvy o partnerské spolupráci při plánování a realizaci projektu 
„Lávka u Černé silnice přes Jizeru“ dle přiloženého návrhu s obcí Klášter Hradiště nad 
Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15, IČ 00238007. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

37. schvaluje Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti dle přílohy č. 1. Zastupitelstvo měs-
ta zároveň schvaluje vzor Plánovací smlouvy dle přílohy č. 2 a vzor Smlouvy o poskyt-
nutí finančního plnění dle přílohy č. 3. 

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 1   zdrželi se - 5 

38. schvaluje statut Fondu rozvoje města Mnichovo Hradiště dle přiloženého návrhu. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 1 

39. schvaluje vyřazení žádosti žadatele SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh na in-
vestice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise z jednání per rollam 
mezi dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

JID žádosti 
 
IČO 

Název organiza-
ce Název projektu Žádáno o Doporučení Odůvodnění 

6764/2018/M
H 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zastřešení prostoru 
před "domkem" u 
hřiště 100.000 Kč vyřadit 

Žadatel může podat pouze 1 žádost 
na investici ročně; nemovitost není 
v majetku žadatele, ale v majetku 
města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 1 

40. navrhuje pro volbu přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi Jana Rympla ml.  
       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 1   zdrželi se - 2 

41. schvaluje rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mni-
chovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2018 dle tabulky níže (sloupec „schválená 
dotace“). Zastupitelstvo města současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 
s příslušnými žadateli o dotaci dle přílohy a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
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žadatel nemovitost akce celkové  
náklady 
Kč 

podíl vlast-
níka 
Kč 

požadovaná 
dotace 
Kč 

schválená 
dotace Kč 
 

SVJ bytových 
jednotek domu 
čp. 157 

čp. 157,  
 

výměna oken ve společ-
ných prostorách domu 

110 943 55 473 55 471 0 

I.L. čp. 309,  
 

obnova fasády 152 200 76 200 76 000 76 000 

P.Š. čp. 189,  
 

výměna oken v patře 
domu  

125 300 62 650 62 650 62 000 

SVJ V Lípách 
158 

čp. 158,  
 

obnova fasády 466 536  
 

366 536 100 000 0 

Z.K. čp. 102,  
 

výměna střešní krytiny 262 236 162 236 100 000 100 000 

Z.Š čp. 171,  
 

výměna střešní krytiny 225 143 125 143 100 000 0 

J.Z. čp. 173,  
 

renovace oken, výměna 
krytiny 

223 340 123 340 100 000 29 000 

M.P. čp. 692,  
 

obnova fasády 436 000 336 000 100 000 0 

Z.H. čp. 134,  
 

obnova fasády 249 540 149 540 100 000 0 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

42. schvaluje následující přidělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo 
Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 
2018 dle tabulky níže. 

žadatel 
akce,  
nemovitá kulturní památka 

státní pod-
pora v tis. 
Kč 

příspěvek 
obce v tis. Kč 

příspěvek 
vlastníka  
v tis. Kč 

hodnota prací 
2018 (100%) 

Římskokatolická farnost – 
děkanství Mnichovo Hradiště 

oprava roubené stodoly v areálu 
děkanství čp. 232, 1. máje 

625   125 502  1 252  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 2   zdrželi se - 1 

43. deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění jako zástupce města Mn. Hradiště na valnou hromadu společ-
nosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983,  která se bude konat 
 14.06.2018 Mgr. Jiřího Bínu, nar. 29.05.1962, bytem Mnichovo Hradiště, Poříčská 25 a 
jako náhradníka Ing. Jana Mareše, nar. 09.09.1983, bytem Mnichovo Hradiště, Jaselská 
1253 s tím, že je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je 
oprávněno město Mn. Hradiště jako akcionář této společnosti, zejména tedy účastnit se 
valné hromady, hlasovat v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem 
valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se 
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protiná-
vrhy k projednávanému programu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

44. schvaluje spolufinancování akce Modernizace sportoviště Nad parkem v minimální výši 
4.715.651 Kč.  

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

45. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě ev. č. VaKMB 264 / 2015 / Ob ze 
dne 19.01.2015 na vklad vodovodu Dobrá Voda, Lhotice, se společností Vodovody a ka-
nalizace Mladá Boleslav a.s., spočívající v prodloužení celkové délky vodovodu.  

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 1 
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46. pověřuje starostu města jednáním o ceně koupě pozemku p.č. 609/3 a pozemku p.č. 
609/4 (dopravní hřiště) v k.ú. Mnichovo Hradiště se Sdružením sportovních svazů České 
republiky, z.s. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 1 

 

 

 

 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                            Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta 


