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6. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 10.12.2018 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

125. bere na vědomí složení slibu 2 členů zastupitelstva města, Dany Lamačové a Věry Vla-
sákové podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 

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

126. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vladimír Čermák a Mgr. Vendula Šeflová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

127. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Pavel Břicháček a Jaroslav Koloc 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

128. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

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

10.12.2018. 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

130. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

131. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2018 dle přílohy – tabulkové části 
rozpočtu, s následující úpravou: 
- V tabulce č. 2 Běžné výdaje se upravuje položka v řádku 11, § 5512 Požární ochrana, 

následovně: RS 535 tis. Kč, snížení o 140 tis. Kč UR 395 tis. Kč 
    Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

132. bere na vědomí, že Mnichovohradišťský sportovní klub, z. s., Klášterská 882, Mnicho-
vo Hradiště, IČ 18621937, (dále MSK, z. s.), předložil žádost o dotaci na akci „Rekon-
strukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem“ do podprogramu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy č. 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu - 
ÚSC, SK a TJ.  

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

133. 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 2019 ve výši 20 % rozpočtu výše uvedené akce (maximálně však 
ve výši 1.191.000 Kč), který bude součástí smlouvy o dílo uzavřené s realizátorem akce, 
za následujících 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 2023 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 - 21   proti - 0   zdrželi se – 1 
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134.  
1) schvaluje: 

a) rozpočet města na rok 2019 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh roz-
počtu na rok 2019 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města) takto: 

           čisté příjmy rozpočtu………………… 213.773 tis. Kč 
           čisté výdaje rozpočtu………………… 272.973 tis. Kč (z toho investiční      
       135.990 tis. Kč) 
           saldo rozpočtu – schodek …………. – 59.200 tis. Kč 
           financování (ze zdrojů min. let) ……..  59.200 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 dle tabulky č. 8 materiálu 
2) stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 

nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních 
výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých po-
ložkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u inves-
tičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu 
r. 2019.  

3) vymezuje na rok 2019 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) 
pro organizační složky města a městský úřad následovně: 
a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 25.800 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 4.600 tis. Kč 

(bez APK)  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.020 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 920 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 385 tis. Kč 

   Pro asistenty prevence kriminality, pracovníky na veřejně prospěšné práce a  
   pracovníky v projektu MAP II se limit mzdových prostředků nestanovuje (hra- 
   zeno v převážné míře z dotací). 

4) schvaluje v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2019 poskytnutí následujících 
provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města: 
a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.400 

tis. Kč, 
b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 3.700 tis. Kč, 
c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 

2.350 tis. Kč. 
5) schvaluje v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2019 poskytnutí investičního pří-

spěvku příspěvkové organizaci města Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolov-
ská 254, ve výši 600 tis. Kč (spoluúčast k dotaci, nositelem dotace je škola). 

6) schvaluje v roce 2019 převod finančních prostředků z rozpočtu do  fondu pro po-
skytování dotací – Dotační program – ve výši 2.100 tis. Kč.  

7) schvaluje v roce 2019 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.100 tis. Kč. 

8) schvaluje v roce 2019 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na 
obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zó-
ny Mnichovo Hradiště“ ve výši 400 tis. Kč. 

9) pověřuje v roce 2019 radu města provedením posledního rozpočtového opatření za 
rok 2018 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu: 
a) navýšení příjmů 
b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se ne-

změní, 
c) přesuny běžných výdajů mezi jednotlivými paragrafy do výše 300 tis. Kč tak, že 

saldo rozpočtu se nezmění. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se – 4 
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135. revokuje usnesení č. 87 z jednání zastupitelstva města dne 10.09.2018. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

136. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2658/51 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 - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

137. doplňuje usnesení č. 91 z jednání zastupitelstva města dne 10.09.2018 takto (doplnění 
usnesení zvýrazněno červeně): Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na 
prodej pozemku    p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hra-
diště  E. L. a L. L. za cenu 1.883.090 Kč, na základě výsledku o konání veřejné elektro-
nické aukce prostřednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a dražební agentura, IČ 
274 79 447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – poskytovatel aukčního 
prostředí. 

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

138. schvaluje dle § 3 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii Ondřeje Knoblocha jako 
člena zastupitelstva města pověřením řízením Městské policie Mnichovo Hradiště 
s platností od 01.01.2019. 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 3   zdrželi se - 2 

139. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Březina o zajišťování výkonu úkolů podle 
zákona o obecní policii v předloženém znění s platností od 01.01.2019. 

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

140.  
1) schvaluje sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2019 ve výši 500 
Kč na osobu. Sazba je stanovena pevnou částkou ve výši 250 Kč a částkou ve výši 
250 Kč stanovenou dle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

2) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 1/2018 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů v předloženém znění. 

  Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 1   zdrželi se - 2 

141. schvaluje vyhodnocení Akčního plánu na roky 2017 – 2018.  
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

142. schvaluje dokument Program rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na roky 2018 - 
2022. 

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

143. stanovuje dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění 
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši 6.000 Kč 
s platností od 01.01.2019. 

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

144. schvaluje poskytnutí příspěvku na použití vlastní výpočetní techniky ve výši 7.275 Kč 
ročně každému členu rady města Mnichovo Hradiště po dobu výkonu jejich funkce do r. 
2022 včetně. Příspěvek bude vyplacen vždy v odměně za měsíc leden, poprvé v roce 
2019. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se – 2 
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145. schvaluje od 01.01.2019 v zájmu zabezpečení důstojného průběhu občanských obřadů 
(uzavírání sňatků, vítání občánků) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů 
na úpravu zevnějšku ve výši: 

a)  400 Kč/den + ošatné 9.000 Kč/rok matrikářce  
b) 400 Kč/den + ošatné 5.000 Kč/rok zastupující matrikářce při občanských obřadech 
c) 400 Kč/svatba + ošatné 9.000 Kč/ rok oddávajícímu, který je uvolněným členem za-

stupitelstva 
d) 400 Kč/svatba + ošatné 2.000 Kč/ rok oddávajícímu, který je neuvolněným členem 

zastupitelstva – v případě, že oddávající neprovede v kalendářním roce alespoň dva 
obřady, nárok na ošatné mu zaniká. 

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

146. schvaluje způsob mimořádného odměňování za výkon veřejných funkcí: 
1. dle § 76 zák. č. 99/2017 Sb. v platném znění a v souladu s platným Nařízením vlády 

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků následovně: 
• uvolněnému členovi zastupitelstva města může město poskytnout mimořádnou 

odměnu maximálně dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu kalen-
dářního roku náležela za výkon funkce za měsíc 

• neuvolněnému členovi zastupitelstva města - členovi rady může město poskyt-
nout mimořádnou odměnu maximálně dvojnásobku nejvyšší odměny, kterou 
stanoví prováděcí předpis pro předsedy výborů zastupitelstva, komisí rady, 
zvláštního orgánu 

• neuvolněným členům zastupitelstva - předsedům výborů zastupitelstva a komisí 
rady může město poskytnout mimořádnou odměnu maximálně dvojnásobku nej-
vyšší odměny, kterou stanoví prováděcí předpis pro předsedy výborů zastupitel-
stva, komisí rady, zvláštního orgánu 

2. dle § 84 odst.2  písm. v) zák.č.128/2000 Sb. obcích v platném znění:  
• fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, může město poskyt-

nout peněžitou odměnu za výkon funkce předsedy komise rady maximálně 
dvojnásobek nejvyšší odměny, kterou stanoví prováděcí předpis pro předsedy 
výborů zastupitelstva, komisí rady, zvláštního orgánu. 

3. O mimořádných odměnách bude zastupitelstvo města rozhodovat jednou ročně a 
to v druhé polovině kalendářního roku. 

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

147. schvaluje změnu Stanov Dobrovolného svazku obcí Drábské světničky:  

 změna sídla na Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 
Mnichovo Hradiště 

 termín svolání shromáždění starostů po komunálních volbách (do 90 dnů) 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

148. zvolilo volební komisi pro udělení Ceny města Mnichovo Hradiště ve složení: Martin 
Bígl, Mgr. Jan Hluchý a Věra Vlasáková. 

   Hlasování bude tajné a jednokolové. Každý zastupitel může hlasovat pro každého nomi- 
   novaného. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 3 

149. schvaluje udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2018 nominovaným č. 1 a 4 
v kategorii „Za celoživotní přínos pro město“ dle přílohy. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 1   zdrželi se – 0 
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150. pověřuje starostu a místostarostu města jednáním o odkupu budovy čp. 27 na pozem-
ku p. č. 97/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště a ukládá jim předložit podmínky odkupu zastupi-
telstvu města a jeho 1. jednání v roce 2019. 

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

 

 

 

 

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

 

 

 


