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1. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 25.02.2019 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Edita Řezáčová a Ing. Aleš Jirásek. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

2. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Miroslava Rydvalová a František Ouřed-
ník. 

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

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

4. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 10.12.2018 do 
25.02.2019. 

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

5. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

6. schvaluje odkup části pozemku p. č. 667 o výměře 11 m2 – trvalý travní porost v k. ú. 
Podolí u Mnichova Hradiště za cenu 200 Kč/m2 od J. B. Podpisem kupní smlouvy pově-
řuje starostu a místostarostu města. 

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

7. schvaluje prodej pozemku p. č. 429/3 o výměře 57 m2 ostatní plocha – manipulační plo-
cha v k. ú. Mnichovo Hradiště cenu 1.000 Kč/m2 B. Š. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu a místostarostu města. 

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

8. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 75 o výměře cca 20 m2 ostatní plocha – neplod-
ná půda v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště O. N. a B. V. 

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

9. schvaluje prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 740 m2 v k. ú. Veselá u Mni-
chova Hradiště za účelem zřízení zahrady za kupní cenu 500 Kč/m2 J. L., za podmínky, 
že J. L. odkoupí také část pozemku p.č. 902/3 o výměře cca 40 m2 za cenu 500 Kč/m2. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 2 

10. schvaluje prodej části pozemku p. č. 902/3 - ostatní plocha – ostatní komunikace o vý-
měře cca 48 m2 současným uživatelům pozemku a vlastníkům pozemku p. č. 677/17 v k. 
ú. Veselá u Mnichova Hradiště, V a M. L. za cenu 500 Kč/m2.  

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 2 

11. schvaluje řešit prodej pozemku p. č. 1295/3 o výměře 340 m2 ostatní plocha - manipu-
lační plocha o výměře 340 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště formou obálkové metody. 

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

12. schvaluje bezúplatný převod pozemků do majetku města p. č. 911/4 o výměře 794 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace a p. č. 911/5 o výměře 419 m2 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Dneboh od Středočeského kraje, IČ 70891095, Zborovská 
81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby chodníku na základě uzavřené 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne 01.10.2014, schválené zastupitelstvem 
12.12.2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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13. schvaluje prodej části pozemku p. č. 385 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výmě-
ře cca 80 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště za 350 Kč/m2 V. V. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

14. jmenuje Ing. Pavla Krále, vedoucího odboru investic a komunálního hospodářství, zá-
stupcem obce ve sboru zástupců vlastníků pozemků pro Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Podolí u Mnichova Hradiště.   

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

15. schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku p. č. 97/1 o výměře 438 m2 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 27, od společnosti R INVEST, s. r. o., Pražská 309/7, 277 11 Libiš, IČ 
610 55 140 za kupní cenu ve výši 14.800.000 Kč za nemovitost a ve výši 200.000 Kč za 
vnitřní vybavení včetně DPH. 

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

16. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 7/2018 dle přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

17. schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu sociálního fondu o 120 tis. Kč (dosavadní rozpočet 
výdajů 1.460 tis. Kč, navýšený rozpočet výdajů 1.580 tis. Kč). Změna nemá vliv na abso-
lutní zvýšení celkových provozních výdajů rozpočtu města na rok 2018 (přesun mezi po-
ložkami). 

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

18. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2019  dle tabulek č. 1 až 4 přílohy 
s touto úpravou: Zvýšení investičních výdajů, § 3639, Komunální služby a územní roz-
voj, o částku 15 mil. Kč – koupě budovy čp. 27, Mnichovo Hradiště, restaurace U Hroznu, 
včetně vybavení. 

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

19. schvaluje rozpočet Fondu rozvoje města na rok 2019 dle tabulky č. 5 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

20. schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2019 v předloženém znění takto:  
 Náklady celkem 10.594 tis. Kč 
 Výnosy celkem 10.578 tis. Kč 
 Hospodářský výsledek – ztráta 316 tis. Kč 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

21. schvaluje návrh Dotační komise ze dne 17.01.2019 na poskytnutí dotací sportovním a 
zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2019 dle tabulky: 

JID žádosti 
IČO/datum 
narození 

Název organizace/ jméno Žádáno o 
Uděleno 
v roce 2018 

Doporučení 
dotační komi-
se 

Doporučení 
RaMě 

40522/2018 18621937 
Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. 620.000 Kč 515.000 Kč 535.000 Kč 535.000 Kč 

40472/2018 62453106 Zvonky, z.s. 160.000 Kč 109.000 Kč 135.000 Kč 135.000 Kč 

40706/2018 67675174 
Tělocvičná jednota Sokol 
Mnichovo Hradiště 530.000 Kč 535.000 Kč 530.000 Kč 530.000 Kč 

40671/2018 48680460 TK Mnichovo Hradiště, z.s. 400.000 Kč 300.000 Kč 325.000 Kč 325.000 Kč 

40552/2018 62486136 
Junák - český skaut, středis-
ko Mnichovo Hradiště, z. s. 140.000 Kč 95.000 Kč 115.000 Kč 115.000 Kč 

40764/2018 18572022 

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště 130.000 Kč 65.000 Kč 90.000 Kč 90.000 Kč 

40195/2018 86554085 
Soňa Šimůnková - Fit Studio 
MH 65.000 Kč 0 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 

  a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  z rozpočtu města na 
  rok 2019 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 3 
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22. schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení 
v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3.700.000 Kč v roce 2019 organizaci 
KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 47549483, 
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přiložené-
ho návrhu. 

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

23. schvaluje doporučení Rady města a návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze 
dne 06.02.2019 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům soci-
álních služeb pro rok 2019 a veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění: 

IČO Název organizace Název projektu 
Typ 

žádosti Žádáno o 
Návrh dotace komise 
ROaSOC a Rady města 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  Osobní asistenční služba provoz 127.300 Kč 127.300 Kč 

40229939 Diecézní služba Litoměřice Charitní pečovatelská služba provoz 756.600 Kč 572.700 Kč 

29130140 Malyra s.r.o. Osobní asistenční služba v domě Ludmila provoz 504.500 Kč 100.000 Kč 

29043913 Spokojený Domov, o.p.s. Terénní sociální služby občanům MH provoz 400.000 Kč 100.000 Kč 

62695487 Laxus z.ú. 
Poradenské služby pro ohroženou a 
rizikovou mládež provoz 160.000 Kč 160.0  

        Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 3 

24. schvaluje uzavření plánovací smlouvy se společností Trei Real Estate Czech Republic 
s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 3   zdrželi se - 2 

25. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění se společností Trei Real Es-
tate Czech Republic s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 
186 00 Praha 8.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 3   zdrželi se - 2 

26. schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Mnichovo Hradiště pro období 
2019 - 2023, zpracovaný Ateliérem NAO spol. s r.o., Jasmínová 2611, Praha 10 v 09/2018.  

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

27. schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města ze dne 25.02.2019 v předloženém znění 
s tím, že v čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva bod 3 písm. b) se upraví takto – slovní 
spojení „před diskuzí k danému bodu programu“ vypustit a nahradit spojením „během 
rozpravy“. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 2 

28. schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce místních komunikací V Cest-
kách a Jaselská do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regio-
nů 2019+, podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul Obnova 
místních komunikací, výzva č. 1/2019/117D8220.  

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

29. schvaluje Akční plán na roky 2019 – 2020. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 1 

30. odvolává starostu města Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. z orgánů dobrovolného svazku 
obcí EKOD a zmocňuje místostarostu města Ing. Jana Mareše k účasti v orgánech dob-
rovolného svazku obcí EKOD, Náměstí republiky 193, 472 01 Doksy, IČ 06523862.  

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

31. zřizuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
na volební období 2018 - 2022 následující osadní výbory: Osadní výbor Dneboh, Osadní 
výbor Dobrá Voda, Osadní výbor Hoškovice, Osadní výbor Kruhy, Osadní výbor Lhotice, 
Osadní výbor Olšina, Osadní výbor Podolí, Osadní výbor Sychrov a Osadní výbor Vese-
lá.  

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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32. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Dneboh tyto občany:  

 předseda: Miroslav Šťastný,  
 členové: Ivan Charvát, Vlastimil Morkus, Martin Polák, Václav Rylich. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

33. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Dobrá Voda tyto občany:  

 předseda: Pavel Hartman,  
 členové: Lukáš Kugler, Jana Nedvědová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

34. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Hoškovice tyto občany:  

 předseda: Stanislav Dumek, 
 členové: Jiří Holas, Dana Lamačová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

35. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Kruhy tyto občany:  

 předseda: Václav Vaníček,  
 členové: Martina Dvořáková, Libor Hajlich, Karel Horáček, Jan Žížala. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

36. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018-2022 do osadního výboru Lhotice tyto občany:  

  předseda: Jiří Koudelka,  
 členové: Petr Augustin, Ing. Hana Augustinová, Jiří Havel, Emil Jirák, Tomáš Kučera, 
 Zbyněk Štrojsa.  
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 

37. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018-2022 do osadního výboru Olšina tyto občany:  

 předseda: Jana Nováková,  
 členové: Ludmila Kafková Heiningerová, Jaroslava Koubková, Dita Niesnerová, Petra 
 Svačinová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

38. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Sychrov tyto občany:  

 předseda: Jaroslav Vlasatý,  
 členové: Petr Brabec, Michal Kuntoš, Zdeněk Kuntoš, Ing. Martin Švejcar.  
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

39. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Veselá tyto občany:  

 předseda: Vratislav Dutka,  
 členové: Oldřich Česák, Zdeněk Kysela, Daniela Sedláková, Michaela Švermová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

40. bere na vědomí zprávu starosty města o dosavadním jednání se soukromým investorem 
VGP Park Mnichovo Hradiště, a.s. týkajícím se záměru v průmyslové zóně.  

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

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

 


