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1. 
U S N E S E N Í 

z jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 12.02.2018 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Věra Dandová, PhDr. Lenka Sosnovcová 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

2. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Tomáš Ježek, František Ouředník 
       Záznam o hlasování:  pro – 16  proti - 0   zdrželi se - 2 

3. schvaluje program dnešního jednání s tím, že zařazuje jako třetí bod programu „Infor-
mace od výborů zastupitelstva města“ a jako desátý bod programu „Poskytnutí daru MŠ 
Březina“ 

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

4. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za období od 11.12.2017 do 12.02.2018. 
       Záznam o hlasování:  pro – 18  proti - 0   zdrželi se - 0 

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

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

6. neschvaluje prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – orná půda, k. ú. Mnichovo 
Hradiště paní J.B., 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Záznam o hlasování:  pro –  18  proti - 0   zdrželi se - 0 

7. neschvaluje  prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – zahrada, k. ú. Lhotice u Bos-
ně manželům M. a P.Č., Mnichovo Hradiště.  
Záznam o hlasování:  pro –  18  proti - 0   zdrželi se - 0 

8. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 235/21 o výměře 783 m2 – ostatní plocha, 
manipulační plocha v k. ú. Lhotice u Bosně a komunikace postavené na pozemku p. č. 
235/21 o výměře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Lhotice u Bosně od 
pana P.S., Mnichovo Hradiště na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darova-
cí. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 
Záznam o hlasování:  pro – 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

9. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 18.01.2010, uzavřenou mezi 
Městem Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295  01 Mnichovo Hradiště a spo-
lečností Stavokombinát Invest, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec na 
přečíslování pozemků z PK evidence do KN evidence dle následující tabulky. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu a místostarostu města. 

Číslo pozemku 
v PK evidenci 

Výměra 
v m2 

Odpovídající číslo pozemku 
v KN evidenci 

Výměra v m2 

1005 20 1992/206 13 

1006 1 210 1992/205 1 138 

1008 5 347 
1992/204 3 342 

1992/215 1 937 

1009 3 671 
1992/207 2 263 

1992/214 1 432 

1011 990 1992/203 1 026 

1024/1 1 018 1992/199 1 094 

 

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

 
 

10. schvaluje  směnu části pozemku p. č. 523/5 o výměře 38 m2 – orná půda - v k. ú. Hoško-
vice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o výměře 19 m2 – ostatní plocha – mani-
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pulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 
Loukov. 
Záznam o hlasování:  pro –  18  proti - 0   zdrželi se - 0 

 

11. schvaluje  změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2018 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu, s následujícími úpravami: 
přesun řádku 6 z investičních výdajů, § 3639 zvýšení o 60 tis. Kč na § 3639, běžné výda-
je. Financování se mění o předcházející úpravy.  
Záznam o hlasování:  pro – 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

 

12. schvaluje upravený návrh Dotační komise ze dne 15.01.2018 na poskytnutí dotací spor-
tovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2018 dle tabulky: 

JID žádosti 
IČO/datum 
narození 

Název organiza-
ce/ jméno 

Žádáno o 
Uděleno 
v roce 2017 

Doporučení 
dotační ko-
mise 

 
Doporučení 
RaMě 

Odůvodně-
ní/podmínka 

38528/2017/MH 18621937 

Mnichovohra-
dišťský spor-
tovní klub z.s. 

600.000 
Kč 

527.000 
Kč 515.000 Kč 515.000 Kč   

38637/2017/MH 62453106 Zvonky, z.s. 
140.000 
Kč 

109.000 
Kč 109.000 Kč 109.000 Kč   

39376/2017/MH 67675174 

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Mnichovo Hra-
diště 

600.000 
Kč 

547.000 
Kč 535.000 Kč 535.000 Kč   

39387/2017/MH 48680460 
TK Mnichovo 
Hradiště, z.s. 

400.000 
Kč 

300.000 
Kč 300.000 Kč 300.000 Kč   

39412/2017/MH 62486136 

Junák - český 
skaut, středisko 
Mnichovo Hra-
diště, z. s. 

140.000 
Kč 95.000 Kč 95.000 Kč 95.000 Kč   

39483/2017/MH 18572022 

Český rybářský 
svaz, z. s., 
místní organi-
zace Mnichovo 
Hradiště 

110.000 
Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 65.000 Kč 

 

39484/2017/MH 27056970 
DFK Mnichovo 
Hradiště, o.s. 

100.000 
Kč 80.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 

Dotace byla 
navržena 
nižší z důvo-
du špatné 
spolupráce v 
roce 2017. 

Záznam o hlasování:  pro – 14    proti - 0   zdrželi se - 4 
 

13. schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 
sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č.3. 
Záznam o hlasování:  pro – 14    proti - 0   zdrželi se - 4 

 
14. schvaluje  poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení v majetku 

města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3 536.000 Kč v roce 2018 organizaci Klub Mn. 
Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 47549483, a zároveň 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přiloženého návrhu. 
Záznam o hlasování:  pro –  16  proti - 0   zdrželi se - 2 

 
15. schvaluje doplnění usnesení č.11 “ Rozpočtové opatření 1/2018“ o následující položku: 

zvýšení běžných výdajů, § 3639 Dotace na provoz KLUBu Mn. Hradiště s.r.o., o 386 000 Kč. 
Navýšení prostředků je určeno na mzdové výdaje zaměstnanců společnosti. 
Záznam o hlasování:  pro –  16  proti - 0   zdrželi se - 2 
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16. schvaluje od 13.02.2018 v zájmu zabezpečení důstojného průběhu občanských obřadů 
(uzavírání sňatků, vítání občánků) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů na 
úpravu zevnějšku ve výši: 

a) 300 Kč/den + ošatné 9.000 Kč/rok matrikářce  
b) 300 Kč/den + ošatné 5.000 Kč/rok zastupující matrikářce  
c) 300 Kč/svatba + ošatné 9.000 Kč/ rok oddávajícímu, který je uvolněným členem za-

stupitelstva 
d) 300 Kč/svatba oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 

Ošatné dle písm. a) až c) se za rok 2018 poskytne v nezkrácené výši. 
Záznam o hlasování:  pro –  18  proti - 0   zdrželi se - 0 

 
17. schvaluje   poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních slu-

žeb pro rok 2018 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle tabul-
ky:  

IČO Název organizace Název projektu 
Typ  
žádosti Žádáno o 

Návrh dota-
ce komise 
pro rodinu a 
soc. záleži-
tosti v Kč 

 
 
 
Důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 
Diecézní charita  
Litoměřice  

Osobní asistenční 
služba provoz 105.769 Kč 100.000 Kč  

40229939 
Diecézní služba  
Litoměřice 

Charitní pečova-
telská služba provoz 617.567 Kč 519.000 Kč 

 

29130140 Malyra s.r.o. 
Osobní asistence 
v domě Ludmila Provoz 100.000 Kč 100.000 Kč  

29043913 
Spokojený domov, 
o.p.s. 

Terénní sociální 
služby občanům 
MH Provoz 400.000 Kč 

          
100.000 Kč  

26638398 Luma MB, z. s. 
Služby Luma MB 
(7x soc. služby) provoz 63.207 Kč  30.000 Kč  

62695487 Laxus, z. ú. 

Poradenské služby 
pro ohroženou a 
rizikovou mládež Provoz 160.000 Kč 160.000 Kč  

62695487 Laxus, z.ú. 

Pilotní ověřování 
volnočasových 
služeb pro mládež Provoz 300.000 Kč 300.000 Kč  

26638398 

Poradna pro občan-
ství, Občanská  
a lidská práva, z. s. 

SAS pro rodiny 
s dětmi - návrat 
dítěte do rodiny Provoz 77.381 Kč 3.000 Kč  

26638398 

Poradna pro občan-
ství, Občanská  
a lidská práva, z. s. 

Terénní programy 
– návrat do spo-
lečnosti provoz 70.181 Kč 0 Kč 

Službu zajišťují 
jiní poskytova-
telé lépe 

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

18.  schvaluje   poskytnutí daru v roce 2018 Mateřské škole Březina, IČ: 71221247, ve výši 40 
tis. Kč, na podporu jejich činnosti v roce 2018 související s přijetím dětí s trvalým poby-
tem v Mnichově Hradišti. 
Záznam o hlasování:  pro –  18  proti - 0   zdrželi se - 0 

 
 
 


