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2. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 06.05.2020 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

27. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Martin Bígl a Mgr. Jiří Bína. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

28. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Bc. Hana Otáhalová a Mgr. Vendula Šeflová. 
       Záznam o hlasování:  pro – 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

30. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období 19.02.2020 do 
06.05.2020. 

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

31. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 1 

32. bere na vědomí zprávu Krizového štábu Mnichovo Hradiště o vyhlášeném stavu nouze 
k 30.04.2020. 

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

33. schvaluje prodej pozemků p. č. 595/6 o výměře 64 m2 ostatní plocha – ostatní komunika-
ce, p. č. 595/12 o výměře 14 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, část pozemku p. č. 
595/13 o výměře cca 45 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Olšina L. J. a J. J. 
za cenu 300 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

34. schvaluje směnu části pozemků p. č. 52 o výměře cca 13 m2 zahrada a st. p. č. 22 o vý-
měře cca 10 m2 – zastavěná plocha – nádvoří v k. ú. Sychrov nad Jizerou podél oplocení 
ve vlastnictví J. a Z. K. za část pozemku p. č. 284/1 o výměře cca 61 m2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou také podél oplocení pozemku ve vlast-
nictví města s doplatkem za zbylou výměru ve výši 300 Kč/m2. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

35. schvaluje směnu části pozemků p. č.  641/3 o výměře cca 60 m2 orná půda a p. č. 641/4 o 
výměře cca 26 m2 – orná půda v k. ú. Dneboh ve vlastnictví O. H. za část pozemku p. č. 
896 o výměře cca 86 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Dneboh ve vlastnic-
tví města. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

36. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 2/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

37. 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 2020 dle tabulky níže (sloupec „schválená 
dotace“). ZaMě současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s příslušnými žada-
teli o dotaci dle přílohy a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
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žadatel nemovitost akce celkové 
náklady 

podíl 
vlastníka 

výše požado-
vané dotace 

schválená 
dotace 

M. P. dům čp. 692, Masa-
rykovo náměstí 

obnova fasády 
II. etapa 

289 600 189 600 100 000 0 

M. H. dům čp. 349, Tur-
novská 

výměna oken a vstupních 
dveří 

336 260 236 260 100 000 0 

D. Č. dům čp. 18,  
Poříčská 

výměna krytiny 280 439 180 439 100 000 0 

V. H. dům čp. 389, Mírová výměna oken  
v patře 

158 916 79 916 79 000 0 

S. M. dům čp. 70, Sirkova výměna oken, výměna 
střešní krytiny 

503 402 403 402 100 000 70 000 

V. K. dům čp. 47, Havlíč-
kova 

obnova fasády 219 200 119 200 100 000 60 000 

M. P. dům čp. 553, 
Havlíčkova 

výměna krytiny 396 429 296 429 100 000 0 

SVJ čp. 157 dům čp. 157,  
V Lípách 

výměna oken ve společných 
prostorách domu 

104 278 52 139 52 139 25 000 

V. R. dům čp. 185, 
Na Dvorcích 

obnova fasády 177 800 89 800 88 000 80 000 

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

38. schvaluje následující přidělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo 
Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 
2020: 

Nemovitá kulturní  
památka 

akce státní  
podpora  

příspěvek 
města 

hodnota prací 
2020 

areál městského domu čp. 7, 
Víta Nejedlého 

udržovací práce – odsolení zdiva, oprava 
omítek, oprava dlažby objektu chléva 

90 000 35 000 344 804 

areál děkanství čp. 232, 1. máje oprava krovu a krytiny kočárové kolny 350 000 100 000 960 728 

areál vily Stará lékárna čp. 154, 
V Lípách 

oprava ohradní zdi na pozemku p. č. 643 – I. 
etapa 

0 0 410 000 

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

39. 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 
30.06.2020 Ing. Jana Mareše a jako náhradníka Františka Ouředníka s tím, že je oprávněn 
na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město Mnichovo 
Hradiště jako akcionář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlaso-
vat v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společ-
nosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které 
jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávané-
mu programu. 

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

40. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 289.130 Kč Diecézní Charitě Litoměřice, 
IČ 402 299 39, se sídlem Kosmonautů 2020, 412 01 Litoměřice, na nákup osobního moto-
rového vozidla. Vozidlo bude užívat pobočka Mnichovo Hradiště. ZaMě zároveň schvalu-
je uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace dle přiloženého návrhu.  

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

41. schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 84.600 Kč Diecézní Charitě Litoměřice, 
IČ 402 299 39, se sídlem Kosmonautů 2020, 412 01 Litoměřice, na nákup vybavení stře-
diska v Domě s pečovatelskou službou Mnichovo Hradiště, které provozuje. ZaMě záro-
veň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace dle přiloženého 
návrhu. 

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

42. odvolává v souladu s § 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 o obcích na vlastní žádost 
z pozice členky Osadního výboru Dobrá Voda paní Janu Nedvědovou. 

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

43. jmenuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 o obcích novým členem 
Osadního výboru Dobrá Voda pana Františka Bartoše. 
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       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

44. zřizuje v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
s účinností od 07.05.2020 novou příspěvkovou organizaci s názvem „Školní jídelna Mni-
chovo Hradiště, příspěvková organizace, Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště“, a 
zároveň schvaluje zřizovací listinu této příspěvkové organizace dle předloženého návr-
hu.  

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 1   zdrželi se - 2 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


