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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 
 
 
 
 

2. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 24.04.2017 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

28. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Hana Otáhalová a JUDr. Josef Forst. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

29. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Bc. Václav Haas a Ing. Jan Mareš. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

31. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za období od 20.02.2017 do 24.04.2017. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

32. schvaluje částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 23 ze dne 20.02.2017 – 
vypuštění části textu: „..a Jiřího Hozmana….“  

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

33. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2687/1 o výměře cca 268 m2 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště V. Š. za kupní cenu 350 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo 
města starostu města a místostarostu města. 

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

34. schvaluje prodej pozemku p. č. 165/3 o výměře 57 m2  v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště 
J. a J. M. a O. L. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje zastupitel-
stvo města starostu města a místostarostu města. 

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

35. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 549/1 o výměře 50 m2  v k. ú. Hoškovice a ne-
schvaluje prodej pozemku p. č. 176/4 o výměře 21 m2 v k. ú. Hoškovice D. a J. L. za kup-
ní cenu 200 Kč/m2.  

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

36. schvaluje prodej pozemku p. č. 1992/167 o celkové výměře 1 008 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště do podílového spoluvlastnictví M. B. (podíl 4/6), H. F. (podíl 1/6), P. B. (podíl 
1/12) a D. B. (podíl 1/12) za dále specifikovanou cenu.  Část pozemku p. č. 1992/167 o 
výměře 800 m² se prodává za garantovanou cenu 750 Kč/m², která je nižší než cena 
v daném místě a čase obvyklá, z toho důvodu, že v minulosti město Mnichovo Hradiště 
koupilo za zvýhodněnou cenu od kupujících pozemky o celkové výměře 18 391 m² za 
účelem jejich zasíťování na náklady města a zavázalo se nabídnout kupujícím dva po-
zemky o výměře 800 m2 ke zpětnému odkupu za garantovanou cenu 750 Kč/m². Město 
tedy chce dodržet svůj závazek, který vyplývá i z kupní smlouvy ze dne 03.02.2003 uza-
vřené mezi kupujícími a městem. Zbytek z celkové výměry pozemku p. č. 1992/167, tedy 
208 m² se prodává za cenu, která je v daném místě a čase obvyklá a byla určena nezá-
vislým znalcem, tato cena činí 1.870 Kč/m².  Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se – 4 
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37. schvaluje prodej pozemku p. č. 1992/168 o celkové výměře 1 008 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště do podílového spoluvlastnictví M. B. (podíl 4/6), H. F. (podíl 1/6), P. B. (podíl 
1/12) a D. B. (podíl 1/12), za dále specifikovanou cenu.  Část pozemku p. č. 1992/168 o 
výměře 800 m² se prodává za garantovanou cenu 750 Kč/m², která je nižší než cena 
v daném místě a čase obvyklá z toho důvodu, že v minulosti město Mnichovo Hradiště 
koupilo za zvýhodněnou cenu od kupujících pozemky o celkové výměře 18 391 m2 za 
účelem jejich zasíťování na náklady města a zavázalo se nabídnout kupujícím dva po-
zemky o výměře 800 m2 ke zpětnému odkupu za garantovanou cenu 750 Kč/ m2. Město 
tedy chce dodržet svůj závazek, který vyplývá i z kupní smlouvy ze dne 03.02.2003 uza-
vřené mezi kupujícími a městem. Zbytek z celkové výměry pozemku p. č. 1992/168, tedy 
208 m2 se prodává za cenu, která je v daném místě a čase obvyklá a byla určena nezávis-
lým znalcem, tato cena činí 1.870 Kč/m². Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 4 

38. schvaluje prodej hrobky Hka-VI-2, i.č. 2-802-000/043, A. A. a J. A. za cenu 7.001 Kč. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

39. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 2/2017 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu. 

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

40. schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2017 v předloženém znění takto:  
   Náklady celkem 10.685 tis. Kč 
   Výnosy celkem 9.624 tis. Kč 
   Hospodářský výsledek – ztráta 1.061 tis. Kč 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

41. 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 
 08.06.2017 Mgr. Jiřího Bínu a jako náhradníka Ing. Jana Mareše 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, po-
žadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou před-
mětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému pro-
gramu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

42. schvaluje dar ve výši 10.000 Kč panu D. R. na vydání knihy "Přírodní klenoty Podještědí 
– obrazový průvodce krajinou“. 

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

43. 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 2017 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. 
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žadatel nemovitost akce celkové 
náklady 

podíl 
vlastníka 

požadovaná 
dotace 

schvále-
ná dotace 
(Kč) 

T. Ch. F. čp. 8,  
Víta Nejedlého 

výměna oken 1. po-
schodí, oprava rolet 

294.045,- 194.045,- 100.000,- 60.000,- 

I. L. čp. 309,  
Zámecká 

obnova fasády 132.000,- 66.000,- 66.000,- 0,- 
 

R. R. 
 

čp. 284,  
Masarykovo nám. 

obnova fasády 140.739,- 70.739,- 70.000,- 50.000,- 

L. T. čp. 191,  
Na Příkopech 

výměna oken,  
obnova fasády 

422.350,- 322.350,- 100.000,- 0,-- 

A. K. čp. 162,  
Nigrínovo návrší 

výměna vnějších oken-
ních křídel v části domu, 
oprava lazury ostatních 
oken 

105.441,- 52.741,- 52.700,- 0,- 

E. S. čp. 243,  
Masarykovo nám. 

obnova fasády 287.175,- 187.175,- 100.000,- 90.000,- 

M. J. čp. 335,  
Na Dvorcích 

výměna oken 221.162,- 121.162,- 100.000,- 0,- 

J. Z. čp. 173, Hluboká renovace oken,  
výměna krytiny  

223.340,- 123.340,- 100.000,- 80.000,- 

Z. K. čp. 102, Bělidla výměna krytiny 262.236,- 172.236,- 90.000,- 30.000,- 

J. C. čp. 180, Na 
Dvorcích 

výměna krytiny, výměna 
oken v podkroví 

204.815,- 104.815,- 100.000,- 90.000,- 

M. K. čp. 296,  
Masarykovo nám. 

hydroizolace a obnova 
omítky (do výše 1 m) 

239.235,- 
uznatelné: 

164.945,- 

139.235,- 
z uznatel. 
nákladů: 

82.945,- 

100.000,- 
z uznatel. 
nákladů:  

82.000,- 

0,- 

Z. H. čp. 134,  
Masarykovo nám. 

obnova fasády 249.540,- 149.540,- 100 000,- 0,- 

CELKEM 400.000,- 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

44. schvaluje následující rozdělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo 
Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 
2017 dle tabulky níže. 

nemovitá kulturní 
památka 

státní podpora 
v tis. Kč 

příspěvek obce 
v tis. Kč 

příspěvek vlastníka 
v tis. Kč 

hodnota prací 
2017 (100%) 

sloup se sochou 
Panny Marie,  
Masarykovo nám. 
restaurování 

350  - 62  412  

bývalá záložna 
čp. 239, Masary-
kovo náměstí 

208  - - 208 

Celkem 558  62 620 

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

45. schvaluje doporučení Rady města a návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze 
dne 22.03.2017 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům soci-
álních služeb pro rok 2017 a veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění:  
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IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  
Osobní asistenční 
služba provoz 100.000,- Kč 100.000,-  

40229939 Diecézní služba Litoměřice 
Charitní pečovatelská 
služba provoz 502.000,-Kč 502.000,- 

 

29130140 Malyra s.r.o. 
Osobní asistenční 
služba v domě Ludmila Provoz 504.500,-Kč 0,- 

V žádosti uvedeno, 
že podnikatel 
investuje peníze a 
nemá prostředky 
na provoz 

29130140 Malyra s.r.o. Odlehčovací služba Provoz 541.930,-Kč 0,- 

V žádosti uvedeno, 
že podnikatel nemá 
prostředky na 
provoz 

70100691 
Poradna pro občanství/ 
Občanská a lidská práva Odborné poradenství provoz 70.181,- Kč  30.000,-  

62695487 Laxus z.ú. 

Poradenské služby pro 
ohroženou a rizikovou 
mládež Provoz 76.787,-Kč 76.787,-  

70155097 
Centrum pro rodinu Náruč 
z.s. 

Podpora zdravé rodiny 
a náhradní rodinné 
péče Provoz 50.000,-Kč 50.000,-  

26638398 Luma MB z.s. 
Služby Lumy MB 
v Mnichově Hradišti Provoz 63.207,-Kč 30.000,-  

29043913 Spokojený domov, o. p. s. 

Terénní sociální služby 
občanům MH, osobní 
asistence, odlehčovací 
služba provoz 400.000,- Kč 200.000,-   

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

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

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

47. schvaluje navýšení individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení 
v majetku města (kino, divadlo), infocentra a pořádání kulturních akcí dle požadavků 
města Mnichovo Hradiště v roce 2017 o 250 tis. Kč (celkem dotace tedy činí 3.150 tis. 
Kč) organizaci Klub Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, IČ 47549483, a zároveň schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě 
s příjemcem dotace dle přiloženého návrhu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 4 
 

3. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 28.06.2017 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

48. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Kolomazník a František Ouředník 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

49. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  JUDr. Josef Forst a Ing. Jana Podzimková 
       Záznam o hlasování:  pro – 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

50. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 0 
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51. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 24.04.2017 do 
28.06.2017. 

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

52. schvaluje prodej pozemku p. č. 1295/3 o výměře 340 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště spo-
lečnosti Rekova, s. r. o., IČ 271 15 283, se sídlem Tylova 1555, Mnichovo Hradiště za 
kupní cenu 1.000 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo města staros-
tu města a místostarostu města. 

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

53. schvaluje prodej pozemku p. č. 1295/4 o výměře 66 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště F. Š. 
Hradiště za kupní cenu 1.000 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo 
města starostu města a místostarostu města. 

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

54. schvaluje prodej pozemku p. č. 138/23 o výměře 697 m2 a pozemku p. č. 332 o výměře 
37 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou společnosti ITBUSINESS, s. r. o., IČ 274 49 688, se síd-
lem Jiráskova 600, Mnichovo za kupní cenu 300 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pově-
řuje zastupitelstvo města starostu města a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 2   zdrželi se - 1 

55. trvá na již přijatém usnesení č. 8 ze dne 20.02.2017.   
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 0 

56. schvaluje prodej pozemku p. č. 1992/170 o celkové výměře 1 006 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště A. B. za dále specifikovanou cenu. Část pozemku p. č. 1992/170 o výměře 800 
m² se prodává za garantovanou cenu 750 Kč/m², která je nižší než cena v daném místě a 
čase obvyklá, z toho důvodu, že v minulosti město Mnichovo Hradiště koupilo za zvý-
hodněnou cenu od kupující pozemky o celkové výměře 1.558 m² za účelem jejich zasíťo-
vání na náklady města a zavázalo se nabídnout kupující pozemek o výměře 800 m2 ke 
zpětnému odkupu za garantovanou cenu 750 Kč/m². Město tedy chce dodržet svůj záva-
zek, který vyplývá i z kupní smlouvy ze dne 04.12.2001 uzavřené mezi kupující a městem. 
Zbytek z celkové výměry pozemku p. č. 1992/170, tedy 206 m² se prodává za cenu, která 
je v daném místě a čase obvyklá a byla určena nezávislým znalcem, tato cena činí 1.870 
Kč/m². Podpisem kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo města starostu města a mís-
tostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

57. neschvaluje prodej pozemku p. č. 798/11 o výměře cca 490 m2 v k. ú. Dneboh M. P.  
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se – 1 

58. souhlasí s bezúplatným převodem nově vzniklých pozemků v k. ú. Mnichovo Hradiště: 
p. č. 2528/76 o výměře 28 m2 a p. č. 2690/22 o výměře 10 m2 (podle GP 2313-295/2017 ze 
dne 17.05.2017) a v k. ú. Hoškovice: p. č. 521/8 o výměře 77 m2 a p.č. 521/9 o výměře 1 
m2 (podle GP 174-295/2017 ze dne 17.05.2017) od Státního pozemkovému úřadu, IČ 
1312774, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha, do vlastnictví města Mnichovo Hradiště. 

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

59. neschvaluje prodej pozemku p.č. 560/2 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Lhotice u Bosně P. S. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

60. schvaluje směnu pozemku p. č. 619 o výměře 4 597 m2 v k. ú. Olšina za pozemek p. č. 
588/21 o výměře 1 360 m2 v k. ú. Olšina s Obcí Březina se sídlem Březina 82, IČ 005 09 
329. Podpisem směnné smlouvy pověřuje zastupitelstvo města starostu města a mís-
tostarostu města. 

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

61. schvaluje návrh Plánu odpadového hospodářství Mnichovo Hradiště na roky 2017-2021 
zpracovaný společností ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 0 
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62. schvaluje pořadí uchazečů o zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC 
spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v majetku města Mnichovo 
Hradiště“ podle návrhu hodnotící komise a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
s vítězným uchazečem. 

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

63. 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 2016. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

64. projednalo návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2016 (včetně Zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016) a schvaluje celoroční hos-
podaření města za rok 2016 bez výhrad.   

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

65. schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2016 včetně hospodářského 
výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti 27.905.275,73 Kč, zisk 
v hospodářské činnosti 2.012.432,45 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 
„432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období“. 

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

66. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 3/2017 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

67. schvaluje přípravnou fázi k vytvoření výběrového řízení na prodej pozemků pro bytovou 
výstavbu v tzv. Jihozápadním městě, lokalitě B. 

       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 1 

68. odvolává v souladu s § 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 o obcích na vlastní žádost 
z pozice předsedkyně i členky Osadního výboru Olšina paní Ivanu Halbichovou. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

69. jmenuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 o obcích novou členkou 
Osadního výboru Olšina slečnu Simonu Šlosarovou. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

70. jmenuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 o obcích novou předsedky-
ní Osadního výboru Olšina paní Janu Novákovou. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se – 0 

71.  
1) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 8.000.000 Kč z podprogramu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 133D531 Podpora materiálně technické základny 
sportu - ÚSC, SK a TJ na akci „Modernizace sportoviště Nad parkem“.   

2) souhlasí v případě přiznání dotace se zajištěním vlastních nutných finančních pro-
středků na dofinancování této akce z rozpočtu města Mnichovo Hradiště, a to 
v požadované minimální výši 40 % z celkových uznatelných nákladů projektu.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

72. schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitých věcí č. 30 N 10/66 s Českou 
republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČ 013 12 774, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha za nedoplatek nájemného za období od 21.10.2011 do 30.09.2017 
ve výši 345.529 Kč. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 

73. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 2368/30 o výměře 61 m2, 
p. č. 2368/29 o výměře 106 m2, p. č. 2369/23 o výměře 7 364 m2 vše v k. ú. Mnichovo Hra-
diště od Státního pozemkového úřadu, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, 
do vlastnictví města Mnichovo Hradiště. Přesná výměra bude stanovena geometrickým 
plánem.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 
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74. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro územní 
plánování. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 0 
 
 

4. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 11.09.2017 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ  

75. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Aleš Jirásek a Mgr. Pavel Paclt 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

76. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Beran a Ing. Josef Luka  
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

78. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za období od 28.06.2017 do 11.09.2017. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

79. schvaluje: 
1) založení dobrovolného svazku obcí EKOD (dále jen „dobrovolný svazek obcí“),  

2) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto usne-

sení,  

3) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení, 

4) vstup města Mnichovo Hradiště do tohoto dobrovolného svazku obcí. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

80. zmocňuje starostu města Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. k zastupování města k účasti, 
jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v or-
gánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu města k podpisu zaklada-
telských a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 1 

81. bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů dobrovolného svazku obcí, a sou-
hlasí s tím, aby volbu za město provedl starosta města, a proto jej pověřuje, aby na 
ustavující členské schůzi dobrovolného svazku obcí činil vše potřebné ke zvolení členů 
orgánů dobrovolného svazku obcí, zejména v rámci jejich volby hlasoval pro jejich zvo-
lení. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 1 

82. souhlasí se zmocněním paní Ing. Evy Burešové, nar. 02.07.1978, bytem Boženy Němco-
vé 873, 472 01 Doksy, aby podala návrh na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku 
svazku obcí a zastupovala město v tomto řízení. 

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

83. pověřuje tajemnici městského úřadu Mgr. Kamilu Galetkovou k podání zprávy o řešení 
připomínek ke stanovám Dobrovolného svazku obcí EKOD na příštím jednání zastupi-
telstva města 06.11.2017. 

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

84. neschvaluje prodej pozemků p. č. 346 o výměře 352 m2 – zastavěná plocha a nádvoří - 
zbořeniště, p. č. 347 o výměře 182 m2 – zahrada, p. č. 348 o výměře 423 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří – zbořeniště, p. č. 349 o výměře 144 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hra-
diště panu Luboši Šimonovi, Havlíčkova 507, 295 01 Mnichovo Hradiště. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 
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85. neschvaluje prodej části pozemků p. č. 59/3 o výměře cca 79 m2 – neplodná půda, p. č. 
62/3 o výměře cca 172 m2 – orná půda v k. ú. Sychrov nad Jizerou panu Josefu Vaníčko-
vi, Sychrov 47, 294 13 Mohelnice nad Jizerou. 

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

86. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 691/32 o výměře cca 154 m2 – trvalý travní porost 
v k. ú. Dneboh paní Elišce Daňkové, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 260. 

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

87. neschvaluje prodej pozemku p. č. 549/1 o výměře cca 50 m2 a pozemku p. č. 176/4 o vý-
měře 21 m2 v k. ú Hoškovice manželům Daně a Jaroslavu Lamačovým, Hoškovice 9, 295 
01 Mnichovo Hradiště. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 1   zdrželi se - 0 

88. neschvaluje prodej pozemku p. č. 814/5 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Dneboh manželům 
Daně a Jaroslavu Lamačovým, Hoškovice 9, 295 01 Mnichovo Hradiště.  

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 1   zdrželi se - 0 

89. schvaluje koupi pozemku p. č. 869/4 o výměře 208 m2 - ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k. ú. Dneboh od manželů Dany a Jaroslava Lamačových, Hoškovice 9, 295 01 
Mnichovo Hradiště za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města. 

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

90. schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 – orná 
půda a p. č. 1992/171 o výměře 1 595 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště a schva-
luje veřejnou aukci jako formu prodeje pozemků p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 – orná 
půda a p. č. 1992/171 o výměře 1 595 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště.  

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

91. schvaluje koupi pozemku p. č. 1622/2 o výměře 83 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Mnichovo Hradiště včetně stavby bez č.p., technické vybavenosti umístěné na po-
zemku p. č. 1622/2 od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02  Děčín za cenu 91.300 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového 
předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. Podpisem kupní smlouvy pověřu-
je starostu a místostarostu města. 

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

92. schvaluje koupi pozemků  
- par. č. 1170/6 o výměře 232 m2, který vznikl oddělením od pozemků par. č.  1169/1 a 

1170/1 v katastrálním území Mnichovo Hradiště, od pana Zděnka Königa, Turnovská 
1121, 295 01 Mnichovo Hradiště a paní Zdeňky Wikkeové, Květnové revoluce 323/11, 
460 01 Liberec 

- par. č. 2561/87 o výměře 16 m2, který vznikl oddělením od pozemku par. č.  2561/42 
v katastrálním území Mnichovo Hradiště, od pana Zděnka Königa, Turnovská 1121, 
295 01 Mnichovo Hradiště; paní Zdeňky Wikkeové, Květnové revoluce 323/11, 460 01 
Liberec; Mgr. Pavla Podzimka, Pelešany 77, 511 01 Turnov a pana Jiřího Mitlenera, Pe-
lešany 120, 511 01 Turnov  

podle přiloženého geometrického plánu, za cenu 381.950 Kč (1.540 Kč/m2). 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 3 

93. bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 
2017.   

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

94. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 4/2017   dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu, s následující úpravou: 
- V tabulce č. 2 Investiční výdaje se zařazuje výdaj v § 6171 ve výši 15.000 Kč na studii 

proveditelnosti modernizace IT úřadu.      
Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 
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95. schvaluje zvýšení limitu mzdových prostředků pro Městský úřad Mnichovo Hradiště o 
100 tis. Kč na celkem 21.100 tis. Kč. 

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

96. schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu  „Pořízení cisterny pro jednotku 
požární ochrany Města Mnichovo Hradiště“ z prostředků města v případě, že tento pro-
jekt bude podpořen z IROP. 

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

97. bere na vědomí zprávy z  Finančního výboru a Výboru pro územní plánování. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

 


