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1. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  

konaného dne 20.02.2017 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Tomáš Ježek a Věra Vlasáková 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

2. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Ing. Aleš Jirásek a PhDr. Lenka Sosnovcová 
       Záznam o hlasování:  pro – 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

3. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro – 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

4. bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města, kterým podle § 69 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění se dne 17. prosince 2016 stal z kandidátní 
listiny ANO 2014 pan Robin Panuš. 

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

5. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za období od 12.12.2016 do 20.02.2017. 
       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

6. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2397 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiš-
tě T. a M. K. 320 za kupní cenu 50 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy zastupitelstvo města 
pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

7. neschvaluje prodej pozemků p. č. 346 o výměře 352 m2, p. č. 347 o výměře 182 m2, p. č. 
348 o výměře 423 m2 a p. č. 349 o výměře 144 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště P. Š. 

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

8. schvaluje prodej části pozemku p. č. 950 v k. ú. Mnichovo Hradiště E. S. za cenu podle 
znaleckého posudku minimálně za 1.200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy zastupitelstvo 
města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

9. schvaluje koupi pozemku p. č. 2425/3 o výměře 122 m2 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace v k. ú. Mnichovo Hradiště od V. S. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní 
smlouvy zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

10. schvaluje koupi části pozemku p. č. 1426 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
od V. a V. A. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy zastupitelstvo města 
pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

11. schvaluje koupi pozemku p. č. 755/3 o výměře 34 m2 H. V. za kupní cenu 200 Kč/m2. 
Podpisem kupní smlouvy zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

12. schvaluje koupi částí pozemků p. č. 400/2, p. č 402/2, p. č. 403 a p. č. 404 o výměře cca 
120 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště od J. F. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem 
kupní smlouvy zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

13. schvaluje koupi pozemku p. č. 755/5 o výměře 106 m2 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště od V. A. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem 
kupní smlouvy zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se - 0 
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14. schvaluje koupi pozemku p. č. 755/2 o výměře 2 m2 a částí pozemků p. č. 661/2 a p. č. 
661/4 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště od J. B. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem 
kupní smlouvy zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

15. schvaluje koupi ideální ½ pozemku p. č. 2425/4 o výměře 117 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště od E. Z. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kup-
ní smlouvy zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

16. schvaluje koupi ideálních 2/4  pozemku p. č. 663/18 o výměře 213 m2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace a části pozemku p. č. 640/14 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště od J. R. a J. U za kupní cenu 200 Kč/m2.  Podpisem kupní smlouvy 
zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

17. schvaluje směnu pozemků p. č. 810/1, p. č. 812, p. č. 816, p. č. 819, p. č. 827, p. č. 830, p. 
č. 831/1, p. č. 832 v k. ú. Březina u Mnichova Hradiště, pozemku p. č. 635 v k. ú. Hoškovi-
ce za pozemky p. č. 307/1, p. č. 309/21, p. č. 309/39, p. č. 309/40, p. č. 344/3, p. č. 344/6, p. 
č. 588/6, p. č. 588/19, p. č. 588/22, p. č. 595/6, p. č. 595/12, p. č. 595/13, p. č. 596/2, p. č. 
619, p. č. 629, p. č. 631/5, p. č. 631/9, p. č. 694/1, p. č. 694/2, p. č. 694/3, p. č. 722/1, p. č. 
737/3, p. č. 740/1, p. č. 743, p. č. 764/2, p. č. 772/8 a p. č. 772/9 v k. ú. Olšina s obcí Březi-
na, se sídlem Březina 82, IČ 00509329. Podpisem směnné smlouvy zastupitelstvo města 
pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

18. schvaluje směnu pozemků p. č. 195/8 o výměře 173 m2 ovocný sad a p. č. 199/2 o výmě-
ře 20 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště za pozemky p. č. 
679/3 o výměře 39 m2 a dle geom. plánu č. 120-261/2001 p. č. 679/4 o výměře 180 m2 v k. 
ú. Podolí u Mnichova Hradiště s K. B. Podpisem směnné smlouvy zastupitelstvo města 
pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

19.  
1) schvaluje Změnu rozpočtu - 7. Rozpočtové opatření na rok 2016 v následujícím znění: 
 Snížení příjmů na:    151.510 tis. Kč (snížení o 1.260 tis. Kč) 
 Zvýšení výdajů na:   125.224 tis. Kč  (zvýšení o  1.869 tis. Kč) 
 Financování celkem:  26.286 tis. Kč    (přebytek) 
 Jednotlivé změny jsou uvedeny v tabulkové části změny rozpočtu.  

2) schvaluje na r. 2016 závazné ukazatele v rámci poskytovaných dotací dle dotačního 
programu: 

 § 3429 Zájmová činnost, pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům     129.500 Kč 
 § 3429 Zájmová činnost, pol. 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organ.     

 1.815.950 Kč 
 § 3429 Zájmová činnost, pol. 6329 Ost. inv. transfery nezisk. a podob. organ.             

 90.000 Kč 
       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

20. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2017 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu. 

       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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21. schvaluje upravený návrh Dotační komise ze dne 11.01.2017 na poskytnutí dotací spor-
tovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2017 dle tabulky: 

JID 
IČO/datum 
narození 

Název organizace 
Typ žádosti/název 
projektu 

Žádáno o 
 

Doporučení 
dotační komise 

Doporučení 
RaMě  

34707/2016/MH 18621937 Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. 

investice "Rekon-
strukce fotbalového 
hřiště" 

1.448.892 Kč - 0 Kč 

34709/2016/MH 18621937 Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. 

celoroční činnost 550.000 Kč 530.000 Kč 527.000 Kč 

36951/2016/MH 62453106 Zvonky, z.s. celoroční činnost 140.000 Kč 109 000 Kč 109.000 Kč 

37034/2016/MH 62486136 Junák - český skaut, středis-
ko Mnichovo Hradiště, z. s. 

celoroční činnost 200.000 Kč 95.000 Kč 95.000 Kč 

37094/2016/MH 48680460 TK Mnichovo Hradiště, z.s. celoroční činnost 400.000 Kč 300 000 Kč 300.000 Kč 

37340/2016/MH 18572022 Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště 

celoroční činnost 90.000 Kč 50 000 Kč 50.000 Kč 

37401/2016/MH 67675174 Tělocvičná jednota Sokol 
Mnichovo Hradiště 

celoroční činnost 575.000 Kč 550 000 Kč 547.000 Kč 

37402/2016/MH 27056970 DFK Mnichovo Hradiště, o.s. celoroční činnost 120.000 Kč 80 000 Kč 80.000 Kč 

 Zastupitelstvo města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 z rozpočtu města na rok 2017 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 4 
       Záznam o hlasování:  pro – 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

22. schvaluje od 01.02.2017 v zájmu zabezpečení důstojného průběhu občanských obřadů 
(uzavírání sňatků, vítání občánků) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů 
na úpravu zevnějšku na osobu a den, ve kterém je občanský obřad konán ve výši: 
a)  150 Kč matrikářce, 
b) 100 Kč oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva a  
c)  60 Kč oddávajícímu, který je uvolněným členem zastupitelstva. 

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

23. zvolilo jako přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi za Město Mnichovo Hradiště 
pro volební období 2017-2021 JUDr. Josefa Forsta a Jiřího Hozmana. 

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

24. schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení 
v majetku města (kino, divadlo), infocentra a pořádání kulturních akcí dle požadavků 
města Mnichovo Hradiště ve výši 2,9 mil. Kč v roce 2017 organizaci Klub Mn. Hradiště 
s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 47549483, a zároveň schvalu-
je uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přiloženého návrhu s tím, že 
„V čl. III Financování, v bodě 1a) podíl dotace na celkových nákladech organizace 
v maximální výši 80 %“ bude nahrazen 60 %. 

       Záznam o hlasování:  pro – 14   proti - 2   zdrželi se - 4 

25. schvaluje Řád ohlašovny požárů města Mnichovo Hradiště dle předloženého návrhu. 
       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

26. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 města Mnichovo Hradiště, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ze dne 27.08.2007, kterou se stanoví školský obvod 
a část společného školského obvodu základních škol zřízených městem Mnichovo Hra-
diště 

       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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27. bere na vědomí zprávu z Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro územní 
plánování. 

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

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


