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4. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 09.09.2020 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

66. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Koloc a Mgr. Miroslava Rydvalová 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

67. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Vladimír Čermák a PhDr. Lenka 
Sosnovcová 

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

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

69. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 25.06.2020 do 
09.09.2020. 

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

70. bere na vědomí zprávu z  Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

71. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 
2323/1 zastavěná plocha – zbořeniště a části pozemku p. č. 2325/1 ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště o celkové výměře cca 30 m2 dle zasažené 
části pozemků stavbou „Sanace a zateplení bytového domu v ulici V. Nejedlého 1298 – 
1300“ Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1298, 1299 a 1300 v ulici V. 
Nejedlého, Mnichovo Hradiště, IČ 08519200, se sídlem V. Nejedlého 1298, 295 01 
Mnichovo Hradiště za cenu 1.000 Kč/m2. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

72. schvaluje prodej části pozemku p. č. 845/9 o výměře cca 80 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště 
P. B. a E. N. za cenu 1.000 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města. 

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

73. schvaluje doplnění usnesení č. 11 ze dne 19.02.2020 a do schváleného prodeje pozemků 
zahrnuje také nově vzniklý pozemek p. č. 886/2 o výměře 25 m2  ostatní plocha - jiná 
plocha v k. ú. Dneboh dle GP 354-390/2020, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 886 
v k. ú. Dneboh zaměřením oplocení pozemku za cenu 300 Kč/m2.  

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

74. neschvaluje prodej pozemku p. č. 313 o výměře 677 m2 vodní plocha – vodní nádrž 
přírodní v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště V. V.  

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

75. schvaluje prodej pozemku p. č. 647 o výměře 363 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště 
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 156, V Lípách, Mnichovo Hradiště, IČ 278 
77 353, se sídlem V Lípách 156, Mnichovo Hradiště a Společenství vlastníků jednotek 
domu č. p. 157, V Lípách, Mnichovo Hradiště, IČ 279 10 253, se sídlem V Lípách 157, 
Mnichovo Hradiště za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 3.050 Kč/m2, tj. 
1.107.150 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 
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76. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 950 
o výměře cca 188 m2 ostatní plocha - manipulační plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště 
(pouze zadní a boční část budovy dle zákresu) M. K. a P. K., za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 2.000 Kč/m2. Samotné uzavření kupní smlouvy uskutečnit až poté, co se 
kupující stane vlastníkem pozemku p. č. 949 o výměře 257 m2 - zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 497 občanská vybavenost, a to nejpozději do 9 
měsíců od přijetí tohoto usnesení. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 1   zdrželi se - 3 

77. schvaluje prodej pozemku p. č. 691/32 o výměře 362 m2 trvalý travní porost v k. ú. 
Dneboh E. D. za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 317 Kč/m2, tj. celkem 
115.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

78. trvá na uzavření kupní smlouvy na odkoupení nově vzniklého pozemku p. č. 405/5 o 
výměře 195 m2 travní porost, p. č. 405/6 o výměře 30 m2 zastavěná plocha – vodní dílo, 
hráz pod. dle GP 2476-194/2019 dle již uzavřené smlouvy budoucí kupní ze dne 
04.11.2009 s J. Č. s tím, že ocenění stromu na pozemku p. č. 405/5 trvalý travní porost 
v k. ú. Mnichovo Hradiště je provedeno znaleckým posudkem ve výši 11.205 Kč. 
Uzavřením kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 5 

79. schvaluje prodej pozemku p. č. 18 o výměře 146 m2 – zastavěná plocha a nádvoří - 
zbořeniště v katastrálním území Mnichovo Hradiště S. M. za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 2.000 Kč/m2, tj. celkem 292.000 Kč. 

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

80. bere na vědomí informaci odboru investic a komunálního hospodářství o plnění investic 
k 31.08.2020.  

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

81. bere na vědomí Plnění rozpočtu města k 31.7.2020 dle přiložených materiálů. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

82. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 4/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

83. vydává v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
s účinností od 10.09.2020 novou Zřizovací listinu organizace s názvem Základní škola 
Mnichovo Hradiště, Studentská 895, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 895, 
295 01 Mnichovo Hradiště, a schvaluje znění této zřizovací listiny dle předloženého 
návrhu. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu schválenou usnesením 
zastupitelstva města č. 103 dne 25.09.2002, ve znění dodatku ze dne 24.06.2003. 

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

84. bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Dobrovolného svazku obcí Drábské světničky, Městský úřad Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621 za rok 2019. 

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

85. bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí Republiky 193, 47201 Doksy, IČ: 06523862 za 
rok 2019. 

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

86. bere na vědomí „Zprávu o průběhu řešení situace a přijatých opatřeních v souvislosti s 
výskytem epidemie COVID-19 v době nouzového stavu v ORP Mnichovo Hradiště“ v 
předloženém znění. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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87. pověřuje starostu města zpracováním a předložením analýzy možné změny územně 
správního členění – zařazení obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště do 
správního obvodu Libereckého kraje; včetně zhodnocení přínosů a nedostatků 
navrhované změny dle zákona č. 51/2020 Sb., Zákon o územně správním členění státu a 
o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) s termínem do 
31.12.2020. 

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

 

 

 

 

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

 


