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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 m

2
 

Odpovídající číslo pozemku 
v KN evidenci 

Výměra v m
2
 

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 
 

2. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 23.04.2018 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

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

15. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Pavel Paclt, Věra Vlasáková. 
       Záznam o hlasování:  pro – 16   proti - 0   zdrželi se - 2 
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16. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

17. 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 

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

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

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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 
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29. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 2/2018 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu. 

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

30. 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 

31. 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 

32. 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 

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

34. 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 

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

36. 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. 

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 

37. 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. 
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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 

38. 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 

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

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

40. 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 

41. 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 
 
 

3. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 18.06.2018 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

42. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Hana Otáhalová a JUDr. Josef Forst 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

43. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Vendula Šeflová a Mgr. Vladimír Čermák 
       Záznam o hlasování:  pro – 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

44. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 0 

45. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období  od 23.04.2018 do 
18.06.2018. 

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

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

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se – 0 
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47. schvaluje odkup pozemku p. č. 609/3 o výměře 2 119 m2 ostatní plocha – sportoviště a 
rekreační plocha a pozemku p. č. 609/4 o výměře 85 m2 zastavěná plocha a nádvoří, je-
hož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č. p. /č. e. v k. ú. Mnichovo Hradiště za 
cenu 997.600 Kč od Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s. , IČ 00 174 262, U 
Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha – Holešovice. 

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

48. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na darování vodovodu TLT DN 
80 délky 151 m, na pozemcích p. č. 235/12, 235/21 v k. ú. Lhotice u Bosně s P. S. 

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

49. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře cca 400 m2 – ovocný sad v k. ú. 
Lhotice u Bosně P. a J. K.  

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

50. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 677/1 orná půda o výměře cca 167 m2  na zřízení 
příjezdové cesty a prodej části pozemku p. č. 677/1 orná půda o výměře cca 907 m2 na 
zahradu a prodej části pozemku p. č.  902/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výmě-
ře cca 70 m2 na prodloužení zahrady vše v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště J. L. 

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

51. neschvaluje nabídku prodeje části pozemku p. č. 902/3  - ostatní plocha – ostatní komu-
nikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště současným uživatelům 
pozemku a vlastníkům pozemku p. č. 677/17 M. a V. L. 

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

52. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p. č. 1992/161 o výměře 1 949 m2 – orná pů-
da, p. č. 1992/184 o výměře 94 m2 – orná půda, p. č. 1992/97 o výměře 1 941 m2 – orná 
půda v k. ú. Mnichovo Hradiště a veřejné technické a dopravní infrastruktury postavené 
na předmětných pozemcích od společnosti Stavokombinát Invest, s. r. o., Vesecká 
97/12, 460 06 Liberec, IČ 482 90 645 na základě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě da-
rovací. 

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

53. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 1554 o výměře 498 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1555/2 o výměře 378 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 1555/3 o výměře 85 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště od 
Státního pozemkového úřadu, IČ 013 12 774, Husinecká 1054/11 a, 130 00 Praha 3 – Žiž-
kov, zastoupený pobočkou Státního pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi, Bělská 151, 
Mladá Boleslav. 

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

54. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p. č. 20/4 o výměře 11 569 m2 - orná půda a 
p. č. 546/1 o výměře 99 343 m2 - ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně pod budoucí místní 
komunikací od Státního pozemkového úřadu, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11 a, 
130 00 Praha 3. 

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

55. doplňuje usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva města dne 23.04.2018 takto (doplnění 
usnesení zvýrazněno červeně): Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 
1992/169 a p. č. 1992/171 v k. ú. Mnichovo Hradiště, ulice Akátová, prostřednictvím spo-
lečnosti AUDRA, s. r. o., aukční a dražební agentura, IČ 274 79 447, se sídlem Nerudova 
956, 500 02 Hradec Králové – poskytovatel aukčního prostředí - na portálu www.e-
drazby.cz, jehož provozovatelem je společnost e-dražby.cz, s. r. o., IČ 260 14 688, DIČ 
260 14 688, Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové a schvaluje aukční vyhlášky na prodej 
předmětných pozemků a smlouvy o provedení aukce se společností AUDRA, s. r. o., 
aukční a dražební agentura, IČ 274 79 447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Krá-
lové. Podpisem 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 – 1 
 

http://www.e-drazby.cz/
http://www.e-drazby.cz/
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56. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 3/2018 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu. 

     Záznam o hlasování k projednávanému bodu:  pro - 13   proti - 0   zdrželi se - 3 
  Záznam o hlasování na základě pozdější žádosti zástupců ANO2011 došlo k úpravě hlasování: 
 pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

57. projednalo návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2017 (včetně Zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017) a schvaluje celoroční hos-
podaření města za rok 2017 bez výhrad.   

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

58. schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2017 včetně hospodářského 
výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti 37.369.440,67 Kč, zisk 
v hospodářské činnosti 217.435,48 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 
„432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období“. 

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

59. stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro volební období let 2018 až 2022 počet členů 
zastupitelstva města na 23 členů. 

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

60. schvaluje poskytnutí dotací zájmovým organizacím na jednorázové veřejné projekty a 
akce a investici z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 
09.05.2018: 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace 

Schválená 
výše 

13433/2018/MH 18621937 
Mnichovohradišťský 
sportovní klub z.s. 

Oprava střechy klubovny 
MSK 26.000 Kč 26.000 Kč 26.000 Kč 

8601/2018/MH 18621937 
Mnichovohradišťský 
sportovní klub z.s. 

Dětský sportovní den 
2018 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

3783/2018/MH 00873373 

Dům dětí a mládeže 
"Na Výstavišti", Mladá 
Boleslav, Husova 201 Junity festival 10.000 Kč 8.000 Kč 8.000 Kč 

3781/2018/MH 00873373 

Dům dětí a mládeže 
"Na Výstavišti", Mladá 
Boleslav, Husova 201 Den na Vostrově 20.000 Kč 16.000 Kč 16.000 Kč 

  Zastupitelstvo města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace 
  z rozpočtu města na rok 2018 zájmovým organizacím dle přílohy č. 4 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

61. zvolilo přísedícím Okresního soudu v Mladé Boleslavi za Město Mnichovo Hradiště Jana 
Rympla ml.  

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

62. bere na vědomí zprávu starosty města o stavu příprav k vytvoření výběrového řízení na 
prodej pozemků pro bytovou výstavbu (tzv. Jihozápadní město) v předloženém znění. 

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

63. schvaluje aktualizované Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti dle přílohy č. 1 (měs-
to upustí od uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění a/nebo plánovací smlouvy 
u staveb a stavebních úprav do 600 m2 zastavěné plochy).  

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 3   zdrželi se - 1 

64. schvaluje aktualizované Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti dle přílohy č. 1 a 
upravený vzor Smlouvy o poskytnutí finančního plnění dle přílohy č. 2. Dle § 102 odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předává kompetenci k podpisu smlouvy o 
poskytnutí finančního plnění (dle vzoru schváleného zastupitelstvem města) radě města. 
Uzavřené smlouvy budou vždy předloženy zastupitelstvu města na vědomí.  

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 2   zdrželi se - 2 
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65. bere na vědomí uzavření darovací smlouvy se společností SW Real Estate Management 
s.r.o., IČO: 02627035, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 
v předloženém znění. 

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

66. schvaluje mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle § 76 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

- Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta - ve výši 61.501 Kč za splnění zvláště vý-
znamných úkolů města – Zateplení ZŠ Sokolovská a MŠ ve Veselé, Modernizace ulice 
Jiráskova, vč. dopravně-bezpečnostních opatření, výstavba hřiště za 2.ZŠ na náměstí, Od-
bahnění rybníka Přestavlky, realizace dětských hřišť ( workhoutové hřiště, v Dnebohu) a dal-
ších investičních akcí, vč. zajištění dotací pro město v objemu 103.837.000 Kč 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- Mgr. Jiří Bína – místostarosta - ve výši 54.121 Kč za splnění zvláště významných úko-
lů města – Rekonstrukce hasičské zbrojnice na Sychrově; Vybavení JSDHO (obleky, pěni-
dlo); významný organizační podíl na akcích města (Oslava 20 let partnerských vztahů Mni-
chova Hradiště a Erzhausenu, několikadenní akce města Chojnówa a Erzhausenu), výrazná 
osobní angažovanost v propojení vztahů s partnerskými městy na úrovni školských zařízení, 
sportovních oddílů a společenských organizací 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se – 5 

67. schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva - členům rady města 
- dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

- Ing. Miroslav Kolomazník – ve výši 14.760 Kč za dlouhodobý aktivní přístup v řešení zá-
ležitostí města v oblasti nakládání s majetkem, řízení Komise SMRM, účast ve výběrových 
řízeních na vedoucí pozice v organizačních složkách města a městském úřadu 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- Miroslav Korych - ve výši 14.760 Kč za aktivní přístup k řešení záležitostí rozvoje města 
v oblasti IT infrastruktury, za účast ve výběrových řízení zaměřených na dodávky IT služeb 
nebo příbuzných oblastí 

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 0   zdrželi se - 4 

- Ing. Jan Mareš - ve výši 14.760 Kč za aktivní zapojení se do problematiky řešení rozsáh-
lého úkolu výměny topných soustav v objektech města metodou EPC, aktivní spolupráci 
v oblasti tvorby a následného fungování dotačního programu města a činnost předsedy 
Sportovní komise rady města 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- Bc. Hana Otáhalová - ve výši 14.760 Kč za dlouhodobé trvalé zapojení do činnosti Komi-
se pro občanské záležitosti, zapojení se do problematiky posuzování kácení stromů a údržby 
zeleně ve městě a aktivní přístup v problematice ochrany veřejného pořádku ve městě   

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

68. schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedy 
výborů zastupitelstva města nebo předsedové komisí rady města, dle § 76 zák. 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

- JUDr. Josef Forst – ve výši 7.380 Kč za dlouhodobou aktivní práci v Kontrolním výboru 
v oblasti kontroly při vyúčtování dotací poskytovaných městem dalším subjektům a spoluprá-
ci při řešení potřeb JSDHO města 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- Ing. Aleš Jirásek – ve výši 7.380 Kč za dlouhodobou aktivní práci ve Finančním výboru 
zastupitelstva města, aktivní účast ve výběrových řízeních na obsazení vedoucích míst 
v organizačních složkách města a městském úřadu  

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 1   zdrželi se – 4 

- František Ouředník – ve výši 7.380 Kč za aktivní práci v Komisi bytové a Fondu rozvoje 
   bydlení, spolupráci při řešení projektu výstavby jídelny (Komunitní centrum Mírová) a  
   jejího budoucího vybavení 
       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 0   zdrželi se - 4 
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- Mgr. Vendula Šeflová – ve výši 7.380 Kč za aktivní podporu rozvoje sociálních služeb 
   ve městě v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti s přihlédnutím k získání poskytovatele 
   služeb nízkoprahového centra pro mládež 
       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- PhDr. Lenka Sosnovcová - ve výši 7.380 Kč za řízení Kulturní komise, aktivní účast na  
 řešení provozních záležitostí společnosti Klub Mn. Hradiště s.r.o. a spolupráci na rozvoji 

   kulturních a společenských akcí pořádaných městem. 
   Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- Mgr. Havránek Eduard Jan - ve výši 7.380 Kč za řízení Komise pro občanské  

záležitosti, výbornou spolupráci s ostatními členy komise a citlivý přístup k jubilantům. 
       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

69. schvaluje peněžité odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města 
za výkon funkce člena komise rady města (předsedy komise), dle § 84 odst. 2 písm. v) 
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

- A. Š. - ve výši 7.380 Kč - Komise pro životní prostředí 
 Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 5 

- P. S. – ve výši 7.380 Kč - Komise letopisecké a muzejní  
       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se – 5 
 

- I. Š. – ve výši 7.380 Kč - Komise pro výchovu a vzdělávání  
       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se – 5 

- J. P. - ve výši 7.380 Kč - Komise pro dopravu a bezpečnost  
       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 0   zdrželi se - 4 

- D. M. - ve výši 7.380 Kč - Komise pro cestovní ruch  
       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 0   zdrželi se - 4 

70. schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu ztrátových 
zařízení v majetku města (kino, divadlo), infocentra a pořádání kulturních akcí dle poža-
davku města Mnichovo Hradiště s Klubem Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo náměstí 299, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 47549483 (úprava financování v roce 2018) v předloženém 
znění. 

       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 3 

71. bere na vědomí rezignaci Ing. Jany Podzimkové na funkci radní města k 15.06.2018. 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

 
 

4. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 10.09.2018 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

72. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Beran a Robin Panuš 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

73. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení: Věra Dandová a Ing. Miroslav Kolomazník  
       Záznam o hlasování:  pro – 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

75. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 18.6.2018 do 
10.09.2018. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 
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76. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro územní 
plánování. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

77. schvaluje odkup části pozemku p. č. 8/1 o výměře cca 58 m2 – zahrada v k. ú. Lhotice u 
Bosně od M. B. za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a mís-
tostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

78. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 352 o výměře cca 72 m2 – orná půda dle návrhu 
odboru IKH v k. ú. Lhotice u Bosně J. F. a M. Š. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

79. neschvaluje prodej pozemku p. č. 455 o výměře 1 555 m2 – ovocný sad v k. ú. Dneboh T. 
T. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

80. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 794/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Dneboh S. F. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

81. schvaluje uzavření smlouvy kupní na prodej nemovité věci – objekty kůlen – na pozem-
ku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za 
cenu 25.000 Kč za všechny objekty (t. j. 5.000 Kč za jeden objekt) se Společenstvím 
vlastníků jednotek č. p. 157, V Lípách, Mnichovo Hradiště, IČ 279 10 253. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 1   zdrželi se - 5 

82. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2658/1 o výměře cca 109 m2 – orná půda v k. ú. 
Mnichovo Hradiště za cenu 1.000 Kč/m2 společnosti GasNet, s. r. o., IČ 272 95 567, se 
sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Klíše na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Pod-
pisem smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se – 0 

83. schvaluje prodej části pozemku p. č. 950 o výměře cca 187 m2 – ostatní plocha – mani-
pulační plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště (boční a zadní část pozemku) J. S. za cenu dle 
znaleckého posudku, minimálně však za 1.200 Kč/m2. Prodej části pozemku uskutečnit 
poté, co se kupující stane vlastníkem pozemku p. č. 949 o výměře 257 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 497 občanská vybavenost. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 3   zdrželi se - 0 

84. neschvaluje prodej pozemku p. č. 951 o výměře 95 m2 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace v k. ú. Mnichovo Hradiště J. S. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

85. schvaluje prodej pozemku p. č. 284/6 o výměře 36 m2 – zahrada v k. ú. Sychrov nad Jize-
rou Š. H. a M. M. za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a mís-
tostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

86. schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 – 
orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště s E. L. za cenu 1.883.090 Kč na základě výsledku o 
konání veřejné elektronické aukce prostřednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a 
dražební agentura, IČ 274 79 447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – po-
skytovatel aukčního prostředí. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

87. schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1992/171 o výměře 1 595 m2 – 
orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště s O. V. za cenu 3.332.650 Kč na základě výsledku o 
konání veřejné elektronické aukce prostřednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a 
dražební agentura, IČ 274 79 447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – po-
skytovatel aukčního prostředí. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se – 0 
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88. schvaluje podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálních 
území města Mnichovo Hradiště, t. j. k. ú. Mnichovo Hradiště, k. ú. Sychrov nad Jizerou, 
k. ú. Lhotice u Bosně, k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, k. ú. Dneboh, k. ú. Olšina a k. ú. 
Hoškovice Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Mladá Boleslav, IČ 131 27 74, se síd-
lem Bělská 151, 293 01  Mladá Boleslav. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

89. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje na pořízení: „Rychlého zásahového automobilu“ a zároveň schva-
luje darovací smlouvu a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílo-
hy č. 2. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

90. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 4/2018 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu, s následující úpravou: V tabulce č. 2 Běžné výdaje se vyřazuje výdaj v § 3315, 
org. 1000 Muzeum ve výši 100.000 Kč. 

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 6   zdrželi se - 2 

91. bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště na rok 2018 k 31.07.2018.   
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

92. bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění se společností MB 
Transport Logistic a.s., IČO: 05607612, se sídlem: Hodkovická 639/8, 460 06 Liberec - Li-
berec VI-Rochlice v předloženém znění. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

93. bere na vědomí zprávu o získaných dotacích a darech ve volebním období 2014 - 2018. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

94. revokuje své usnesení č. 42 ze dne 23.04.2018 a 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. 

akce, nemovitá kultur-
ní památka 

státní podpora  příspěvek obce  příspěvek vlastníka  
hodnota prací 
2018 (100%) 

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

625.000 Kč  126.000 Kč 501.423 Kč 1.252.423 Kč 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

95. schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Masarykovo náměstí v Mnicho-
vě Hradiště – Bezpečnost dopravy“ z prostředků města v případě, že tento projekt bude 
podpořen z IROP (výzva „OPS pro Český ráj - IROP - Doprava 2“). 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 3 

96. neschvaluje zřízení druhé autobusové zastávky v obci Dneboh. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 1 

97. bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobro-
volného svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 259 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 
71006621 za rok 2017. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

98. bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobro-
volného svazku obcí EKOD, náměstí Republiky 193, 47201 Doksy, IČ: 06523862 za rok 
2017. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

99. schvaluje zrušení části usnesení a to v části poskytnutí dotace na činnost - Pilotní ově-
řování nastavení volnočasových služeb pro neorganizované děti a mládež se společnos-
tí Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO: 62695487. V daném případě 
se nejedná o projekt, ale o službu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 
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100. schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Masarykovo náměstí v Mni-
chově Hradiště – Bezpečnost dopravy“ z prostředků města v případě, že tento projekt 
bude podpořen z IROP (výzva „OPS pro Český ráj - IROP - Doprava 2“). 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 3 

101. neschvaluje zřízení druhé autobusové zastávky v obci Dneboh. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 1 

102. bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobro-
volného svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 259 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 
71006621 za rok 2017. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

103. bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobro-
volného svazku obcí EKOD, náměstí Republiky 193, 47201 Doksy, IČ: 06523862 za rok 
2017. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

104. schvaluje zrušení části usnesení a to v části poskytnutí dotace na činnost - Pilotní 
ověřování nastavení volnočasových služeb pro neorganizované děti a mládež se spo-
lečností Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO: 62695487. V daném 
případě se nejedná o projekt, ale o službu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

 


