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7. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 07.11.2016 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

101. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Josef Luka a Ing. Jan Mareš 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 1 

102. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Ondřej Knobloch a Mgr. Pavel Paclt 
       Záznam o hlasování:  pro – 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

103. schvaluje aktualizovaný program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 1 

104. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 12.09.2016 do 
07.11.2016. 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 1 

105. schvaluje prodej pozemku p. č. 136/5 o výměře 2 025 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou 
I. M. za kupní cenu 557.000 Kč + 50.000 Kč náklady za zajištění přístupu k pozemku.  

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

106. neschvaluje prodej části pozemku p. 635/14 o výměře cca 1 050 m2 v k. ú. Podolí u 
Mnichova Hradiště J. B. a M. J.  

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 1 

107. stahuje bod č. 3.3 „Žádost o souhlas s postoupením práv z kupní 
smlouvy“ zařazeného do bodu 3. „Převody nemovitostí“ z programu jednání zastupitel-
stva města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 4   zdrželi se - 3 

108. revokuje usnesení ZaMě č. 60 z 20.06.2016. 
       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 1   zdrželi se - 5 

109. schvaluje koupi pozemku p. č. 793 o výměře 212 m2 v k. ú. Dneboh za kupní cenu 
350 Kč/m2 od I. B. a O. H. ZaMě pověřuje starostu a místostarostu města podpisem 
smlouvy. 

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

110. neschvaluje prodej pozemků st. p. č. 226/4 o výměře 455 m2 – zastavená plocha a ná-
dvoří, p. č. 230/8 o výměře 2373 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 234 o výměře 684 
m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 230/11 o výměře 1392 m2 – manipulační plocha, 
ostatní plocha a st. p. č. 227 o výměře 9 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště spol. SUMI SERVIS, s. r. o., se sídlem Řepov 119, IČ 28970276.  

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

111. schvaluje uzavření smlouvy budoucí kupní o převodu nemovité věci na část pozemku 
p. č. 808/2 o výměře cca 56 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště se spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

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

112. schvaluje prodej dílu „a“ pozemku p. č. 197/1 o výměře 69 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiš-
tě J. K. a J. Z. za kupní cenu 24.150 Kč s měsíčními splátkami na jeden rok.  

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

113. schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 24.256,50 Kč z celkové výše 
29.256,50 Kč T. L. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 1 
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114. schvaluje Změnu rozpočtu - 5. rozpočtové opatření v roce 2016 dle přílohy s těmito 
úpravami: 

a) vyškrtnutí navrhovaného zvýšení běžných výdajů v § 5512 Požární ochrana – 
dobrovolní hasiči, o 230 tis. Kč (150 tis. obleky, 80 tis. pěnidlo). 

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

115. schvaluje zvýšení limitu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro 
složku města Městská policie Mnichovo Hradiště o 155 tis Kč (navýšení limitu z 3.450 tis. 
Kč na 3.605 tis. Kč). 

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

116. schvaluje poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních 
služeb pro druhou polovinu roku 2016 dle návrhu rady města a schvaluje veřejnoprávní 
smlouvy v předloženém znění: 

Název organizace Název projektu Finance 

Charita Litoměřice Asistenční služba 40.000 Kč 

Charita Litoměřice Pečovatelská služba 40.000 Kč 

Projekt Odyssea z.s. Stmelovací program Alfa 4A 35.000 Kč 

Projekt Odyssea z.s. Stmelovací program Alfa AB 33.000 Kč 

Malyra s.r.o. Osobní asistence Ludmila 40.000 Kč 

Modrý kámen Přestavba, rotoped, týden soc. služeb 10.000 Kč 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

117. schvaluje aktualizaci Pravidel města Mnichovo Hradiště o zřízení a udílení Ceny města 
Mnichovo Hradiště a Ceny města Mnichovo Hradiště pro mládež vydaných zastupitel-
stvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 151216/ZM/122. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 1 

118. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy č. 133510 Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 na akci 
„Modernizace sportoviště nad parkem“.   

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

119. schvaluje v případě přiznání dotace na akci „Modernizace sportoviště nad parkem“ 
finanční spoluúčast z rozpočtu města Mnichovo Hradiště pro rok 2017 ve výši minimálně 
40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.  

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

120. schvaluje změnu v jednání zastupitelstva: bod č. 9) „Žádost MSK Mnichovo Hradiště o 
finanční podporu za bod č. 10) „Aktualizace Dotačního programu Města Mnichovo Hra-
diště“.  

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

121. jmenuje Františka Ouředníka členem návrhové komise za Ing. Josefa Luku, který jed-
nání zastupitelstva města opustil. 

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

122. schvaluje aktualizaci Dotačního programu Města Mnichovo Hradiště vydaného zastu-
pitelstvem usnesením č. 150907/ZM/82 dne 07.09.2015 a usnesením č. 151102/ZM/101 
dne 02.11.2015 a následující pozměňovací návrh Ing. Kolomazníkové: 

- v čl. 4 odst. 4.5 písm. a) se vynechává výraz „a investice“ 
- v čl. 4 odst. 4.5 se přidává písm. c), které zní: „na investice průběžně“ 
- v čl. 7 odst. 7.4 písm. c) se vynechává výraz „(až do výše 100. tis. Kč)“ 

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

123. bere na vědomí záměr Mnichovohradišťského sportovního klubu, z. s., Klášterská 882, 
Mnichovo Hradiště, IČ 18621937, (dále MSK, z. s.), předložit žádost o dotaci na akci „Re-
konstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem“ do programu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy č. 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 
pro rok 2017. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 2 
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124. dává Mnichovohradišťskému sportovnímu klubu, z. s., Klášterská 882, Mnichovo Hra-
diště, IČ 18621937, (dále MSK, z. s.), příslib finanční  spoluúčasti z rozpočtu Města Mni-
chovo Hradiště pro rok 2017 ve výši 20% rozpočtu akce (maximálně však ve výši 
1.500.000 Kč), který bude součástí smlouvy o dílo uzavřené s realizátorem akce, za ná-
sledujících podmínek: 

a) MSK, z. s. daruje bezúplatně městu Mnichovo Hradiště pozemky č. 337/1, 337/17, 
337/20, 337/21, 337/22, 338/4, 338/5 ve sportovním areálu za protipovodňovou hrází 
ve vlastnictví MSK, z. s., pokud je město bude potřebovat pro výstavbu dalších 
sportovišť při zachování stávajících fotbalových ploch. 

b) MSK, z. s. neprodá, nezastaví ani nepřevede bezúplatně pozemky č.338/6 a 338/7 ve 
sportovním areálu na třetí osobu do konce roku 2027 bez souhlasu města Mnicho-
vo Hradiště.  

c) MSK, z. s. umožní ve volných termínech bezúplatně využívat modernizovanou trav-
natou fotbalovou plochu dalším organizacím a spolkům se sídlem v Mnichově Hra-
dišti při respektování účelu a pravidel stanovených MSK, z. s. pro využívání této 
travnaté plochy.   

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

125. bere na vědomí zprávu z Výboru pro územní plánování. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


