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2. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 15.04.2019 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

41. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Plíhal a Mgr. Václav Haas 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 2 

42. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Věra Vlasáková a Martin Bígl 
       Záznam o hlasování:  pro – 21   proti - 0   zdrželi se - 2 

43. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 5 

44. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 25.02.2019 do 
15.04.2019. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

45. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

46. schvaluje prodej části pozemku p. č. 284/1 o výměře cca 40 m2 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou dle stávajícího oplocení vč. vjezdu ke garáži, za 
cenu 200 Kč/m2 Z. M. a H. M. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu 
města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

47. neschvaluje prodej pozemku p. č. 443/1 o výměře 330 m2 – ostatní plocha – ostatní ko-
munikace a p. č. 457/1 o výměře 3 102 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh J. R.  

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

48. schvaluje prodej pozemku p. č. 1295/3 o výměře 340 m2 ostatní plocha – manipulační 
plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 1.305 Kč/m2 společnosti Rekova, s. r. o., IČ 271 
15 283 Tylova 1555, 295 01 Mnichovo Hradiště. Podpisem kupní smlouvy pověřuje sta-
rostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

49. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 768/10 o výměře 297 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště do majetku města Mnichovo Hra-
diště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2. Podpisem smlouvy pověřuje sta-
rostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

50. schvaluje v roce 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
města Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská ul. 254, Mnichovo Hradiště, ve vý-
ši 5.500.000 Kč k zajištění financování projektu z programu 11703 - Integrovaný regio-
nální operační program, název projektu "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolov-
ská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47" (financování projektu ex post). Návratná finanční 
výpomoc bude využita výhradně k pokrytí nákladů projektu v období od 10.09.2019 do 
31.12.2019. Návratná finanční výpomoc bude vrácena do rozpočtu města ihned po obdr-
žení dotace, nejpozději však 30.04.2020. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 1 

51. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové or-
ganizaci města Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská ul. 254, Mnichovo Hradiš-
tě, ve výši 5.500.000 Kč dle přiloženého návrhu, s tím, že termín navrácení se mění na 
30.04.2019. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se – 1 
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52. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

53. schvaluje na rok 2019 změnu rozpočtu fondu "Dotační program" dle tabulky č. 5 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

54. schvaluje v rámci rozpočtu 2019 navýšení převodu finančních prostředků z rozpočtu do 
fondu pro poskytování dotací "Dotační program" o 1.000 tis. Kč na celkovou částku 
3.100 tis. Kč. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

55. schvaluje v roce 2019 snížení investičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Mni-
chovo Hradiště, Sokolovská 254, o 118 tis. Kč (z 620 tis Kč na 502 tis. Kč). 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 1 

56. schvaluje Střednědobý výhled města na období 2020 -2029 dle tabulky č. 6 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

57. schvaluje návrh Dotační komise na poskytnutí dotace na investici pro MSK z rozpočtu 
města na rok 2019. ZaMě zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města na rok 2019 dle přílohy č. 3. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 1 

58. 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 2019 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 ná-
klady Kč 

podíl  
vlastní-
ka Kč 

výše poža-
dované 
dotace Kč 

schválená 
dotace Kč 

Společenství vlast-
níků Víta Nejedlého 
9, MH 

čp. 9,  
Víta Nejedlého 

výměna střešní krytiny 572.500 472.500 100.000 90.000 

M. P. čp. 692,  
Masarykovo náměstí 

obnova fasády 225.600 125.600 100.000 70.000 

Společenství vlast-
níků jednotek domu 
čp. 157, V Lípách, 
MH 

čp. 157,  
V Lípách 

rekonstrukce střešního 
pláště hospodářského 
objektu 

496.867 
 

396.867 100.000 0 

Z. H. čp. 134,  
Masarykovo náměstí 

oprava fasády 249.540 149.500 100.000 50.000 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 1   zdrželi se - 0 

59. schvaluje následující přidělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo 
Hradiště (vlastníka) z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště 
v roce 2019: 

Nemovitá kulturní památka státní podpora Kč příspěvek obce Kč příspěvek vlastníka Kč 
hodnota prací 2019 
(100%) 

bývalá záložna čp. 239 
oprava mříže ve vestibulu 

63.000 0 63.400 126.400 

sousoší sv. Jana Nepomuckého 
restaurování 

572.000 0 217.000
 

789.000 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

60. bere na vědomí informace poskytnuté z jednání členské schůze dobrovolného svazku 
obcí EKOD ze dne 27.03.2019, včetně záměru založení obchodní společnosti, jejímž jedi-
ným společníkem bude zmíněný dobrovolný svazek obcí, jehož je naše obec členem. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se – 0 
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61. 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 Mnichova Hradiště na Valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983, která se bude 
konat 30.05.2019 Ing. Jana Mareše a jako náhradníka Františka Ouředníka s tím, že je 
oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město 
Mnichovo Hradiště jako akcionář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné hro-
mady, hlasovat v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hro-
mady společnosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společ-
nosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k pro-
jednávanému programu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 2 

62. schvaluje dar ve výši 40.000 Kč na podporu vydání knihy s pracovním názvem "Mlado-
boleslavsko, víc než brána do Českého ráje", Kultuře města Mladá Boleslav a.s., Dukel-
ská 1093, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 28166426. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
ZaMě starostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 1 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                           Ing. Jan Mareš    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 

 

 


