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6. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 09.12.2019 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

129. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vladimír Čermák a Mgr. Lukáš Umáčený. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 2 

130. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Aleš Jirásek a Jaroslav Trpkoš. 
       Záznam o hlasování:  pro – 20   proti - 0   zdrželi se - 2 

131. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

132. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 05.11.2019 do 
09.12.2019. 

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

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

134. schvaluje Změnu rozpočtu - 6. rozpočtové opatření 2019 dle  přiložených materiálů 
včetně změn rozpočtu fondů dle přílohy č. 5 s touto úpravou: 

- Tabulka č. 3 Investiční výdaje: zcela zrušit změnu v řádku č. 4.  
Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

135. stanovuje limit mezd pro organizační složku Městské muzeum Mnichovo Hradiště na 
rok 2019 na 1.015 tis. Kč (zvýšení o 41 tis. Kč). 

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

136. schvaluje k předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2020 následující pozměňo-
vací návrh: Tabulka č. 2 Neinvestiční výdaje § 4351 Pečovatelská služba – navýšení o 
100 tis. Kč 

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

137. schvaluje: 
a) rozpočet města na rok 2020 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu 

na rok 2020 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování, roz-
počty fondů města) takto: 

                čisté příjmy rozpočtu………………… 259.500 tis. Kč  
            čisté výdaje rozpočtu…………………250.277 tis. Kč (z toho investiční 104.530 tis. Kč) 
            saldo rozpočtu – přebytek ………….     9.223 tis. Kč 
            financování (ze zdrojů min. let) …….. – 9.223 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 dle tabulky č. 7 materiálu upravené dle poz-
měňovacího návrhu dle odst. 1) (Zvýšení ukazatele Provozní výdaje o 100 tis. Kč na 
145.747 tis. Kč) 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 3   zdrželi se - 0 

138. stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2020 dle rozpisu rozpočtu dle ta-
bulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem pro-
vozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých 
položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u inves-
tičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 
2020.  

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se – 0 
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139. vymezuje na rok 2020 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) 
pro organizační složky města a městský úřad následovně: 
a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 26.900 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 4.965 tis. Kč (bez 

APK)  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.105 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.100 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 430 tis. Kč 

  Pro asistenty prevence kriminality, pracovníky na veřejně prospěšné práce a pracov- 
  níky v projektu MAP II se limit mzdových prostředků nestanovuje (hrazeno v převážné 
  míře z dotací). 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

140. schvaluje v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2020 poskytnutí následujících pro-
vozních příspěvků příspěvkovým organizacím města: 
a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.300 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 

3.000 tis. Kč. 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

141. schvaluje v roce 2020 převod finančních prostředků z rozpočtu do  fondu pro posky-
tování dotací – Dotační program – ve výši 2.200 tis. Kč.  

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

142. schvaluje v roce 2020 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.200 tis. Kč. 

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

143. schvaluje v roce 2020 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na ob-
novu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mni-
chovo Hradiště“ ve výši 400 tis. Kč. 

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

144. pověřuje v roce 2020 radu města provedením posledního rozpočtového opatření za 
rok 2019 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu: 
a) navýšení příjmů, 
b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se nezmění, 
c) přesuny běžných výdajů mezi jednotlivými paragrafy do výše 300 tis. Kč tak, že saldo 

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

145. schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení 
v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3.900.000 Kč v roce 2020 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 - 1 

146. schvaluje poskytnutí dotace na projekt „Sociální služby Dům Ludmila“ společnosti 
MALYRA s.r.o., IČ 29130140, se sídlem Na Návsi 44,291 05 Mnichovo Hradiště ve výši 
100.000 Kč včetně přiložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace, a to k fi-
nancování sociálních služeb dle jejich žádosti (viz příloha).  

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 1 
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147. revokuje část usnesení č. 23 ze dne 25.02.2019, a to v části řádku 3 – poskytnutí dota-
ce na projekt „Osobní asistenční služba v domě Ludmila“ společnosti MALYRA s.r.o., IČ 
29130140, se sídlem Na Návsi 44,291 05 Mnichovo Hradiště ve výši 100.000 Kč včetně 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.  

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

148. zvolilo volební komisi pro udělení Ceny města Mnichovo Hradiště ve složení: Bígl Mar-
tin, Mgr. Miroslava Rydvalová a Mgr. Jan Hluchý. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 3 

149. souhlasí, že hlasování bude tajné a jednokolové. Každý zastupitel může hlasovat pro 
každého nominovaného. 

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

150. schvaluje udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2019 nominovaným č. 1, 6 a 7 
v kategorii „Za celoživotní přínos pro město“. 

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

151. bere na vědomí výstup z pracovní skupiny pro průmyslové zóny a návrh regulací roz-
vojových zón předložených architektem města. 

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

152. doporučuje pověřenému zastupiteli zapracování výstupů z pracovní skupiny pro prů-
myslové zóny a návrhu regulací rozvojových ploch do návrhu územního plánu. 

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

153. schvaluje Projekt s názvem „Regenerace sídliště Jaselská“ dle nařízení vlády 390/2017 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

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

154. schvaluje dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště Jaselská“ dle naří-
zení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální 
výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.  

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

155. pověřuje starostu města jednáním se Středočeským krajem o zvýšení nájemného za 
užívání pozemku p. č. 1192 o výměře 2 216 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je stavba č. p. 1470 občanské vybavenosti v k. ú. Mnichovo Hradiště (budova Do-
mova důchodců Modrý kámen). 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 4 

156. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby se Středočeským krajem, IČ 708 91 
095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, zastoupený Krajskou správou a 
údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 000 66 001, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov na pozemek p. č. 2529/32 o výměře 1108 m2 - 
ostatní plocha - silnice v k. ú. Mnichovo Hradiště v rámci akce II/268 - okružní křižovatka 
s větví D10.  

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

157. schvaluje plán společných zařízení pro katastrální území Podolí u Mnichova Hradiště, 
zpracovaný společností GEOREAL, spol. s r. o., IČ 405 27 514, Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
pro objednatele dokumentu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Stře-
dočeský kraj a hl. m. Praha, Mladá Boleslav, IČ 013 12 774, Bělská 151, 293 01, Mladá Bo-
leslav dle předloženého návrhu. 

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

158. bere na vědomí zprávu o průběhu stavby Komunitního centra. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se – 0 
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159. projednalo předloženou zprávu a schvaluje uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci 
v rámci Organizace destinačního managementu spolku „Pojizeří a Polabí“ mezi ob-
cí/městem a spolkem Pojizeří a Polabí, z.s., IČO : 08389349, se sídlem Komenského ná-
městí 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 dle přílohy tohoto materiálu. 

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

160. schvaluje uzavření partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náleži-
tostí projektu „DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpa-
dů“ s Dobrovolným svazkem obcí EKOD se sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Dok-
sy, IČ: 06523862 v předloženém znění.  

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

161. schvaluje sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2020 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 netříděné-
ho komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

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

162. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 3/2019 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování 

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

163. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 4/2019 o místním po-
platku ze psů v předloženém znění. 

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

164. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 5/2019 o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění. 

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

165. schvaluje peněžité odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města 
za výkon funkce člena komise rady města (předsedy komise), dle § 84 odst. 2 písm. v) 
zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění takto: 
- J. H. – ve výši 7.896 Kč za aktivní vedení všech jednání při zasedání komise a sestavo-

vání návrhu na rozdělování dotací zájmovým spolkům a organizacím, zpracování ná-
vrhu nových podmínek Dotačního programu Města a jejich projednávání; za součin-
nost i mimo plánovaná zasedání komise, bylo zajištěno průběžné projednávání dota-
cí během celého roku. 

- V. S. – ve výši 7.896 Kč za přípravu a dokončení podkladů pro OZV č.1/2019 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, aktivní účast na řešení 
problematiky logistických zón a dalších projektů města z pohledu dopravy a bezpeč-
nosti; součinnost při řešení stížností a připomínek občanů a následné předávání po-
znatků pro činnost městské policie. 

- A. V. - ve výši 7.896 Kč za účast na vítání občánků; aktivní účast při předávání dárko-
vých balíčků a gratulací našim občanů při jejich životních jubileích, osobní účast 
v domově důchodců ve Stráži pod Ralskem při gratulování tam umístěnému občano-
vi Mnichova Hradiště, zpracování zpráva do Rady města za letošní rok a projednání 
finančního navýšení „rozpočtu“ komise pro rok 2020, osobní účast při předávání vá-
nočních balíčků občanům umístěným v domovech důchodců v Mnichově Hradišti i 
mimo ně, včetně Domova pod skalami v Kurovodicích.  

- J. H. – ve výši 7.896 Kč; aktivní účast na řešení problematiky logistických zón a dal-
ších projektů z pohledu ochrany živ. prostředí města; zahájení tématiky globálních 
změn v množství dešťových srážek a jejich odraz na hospodaření ve městech, zlep-
šení životního prostředí (světelný smog, používání pesticidů s glyfosáty, sečení atd.) 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se – 2 
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166. schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předse-
dy výborů zastupitelstva města, dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
takto: 
- Ing. Aleš Jirásek – ve výši 7.896 Kč za kontrolní činnost v oblasti dotačního programu 

roku 2019 
- Ing. Jiří Plíhal – ve výši 7.896 Kč za aktivní účast při řešení nakládání s majetkem měs-

ta (pasportizace majetku), stanovisko k poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ 
Sokolovská v roce 2019, vyjádření k problematice úpravy koeficientu daně z nemovi-
tostí 

Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 4 

167. schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva – členům rady 
města - dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění takto: 
- Ondřej Knobloch – ve výši 15.794 Kč za odpovědný výkon funkce pověřeného zastupi-

tele pro obecní policii, spolupráci s velitelem městské policie a aktivní přístup 
k řešení problémů v terénu města 

- František Ouředník – ve výši 15.794 Kč za úzkou spolupráci s městem při realizaci pro-
jektu Komunitního centra Mírová (jídelna); aktivní řešení problematiky provozu nově 
budované kuchyně v návaznosti na chod dosavadního školního stravování ve městě 

 Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se – 5 

168. schvaluje mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva za spolupráci na in-
vestičních akcích a dotačních řízeních dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění takto: 
- Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta – ve výši 131.612 Kč za splnění zvláště vý-

znamných úkolů při realizaci investičních akcí: revitalizace Lesoparku, rekonstrukce 
komunikací a veřejných prostranství: ve Lhotické ul. Veselá, Dopravně bezpečnostní 
opatření 5. května Veselá + J. Švermy, Přestupní terminál; jednání s nadačním fon-
dem Škoda Auto; vyjednávání se společnosti AgroVation, zapojení do procesu zka-
pacitnění školských budov. 

- Ing. Jan Mareš – místostarosta - ve výši 115.818 Kč za splnění zvláště významných 
úkolů při realizaci investičních akcí: KC Mírová – DDM, jídelna; Hala BIOS - střecha 
šaten, Hoškovice Na Obci (výpustní objekt, hráz); Přeložka dešťové kanalizace Na 
Návsi; zajištění nové hasičské cisterny; Za koordinaci spolupráce v oblasti odpado-
vého hospodářství a sdružení EKOD;  

Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 4 

169. souhlasí s jednáním zastupitelstva města po 22. hodině. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se – 2 

170. schvaluje záměr zřízení nové příspěvkové organizace pro školní stravování v roce 
2020 s tím, že nová organizace bude zajišťovat školní stravování zejména pro základní 
školy zřízené městem Mnichovo Hradiště a další subjekty, pro které v současné době za-
jišťuje stravování ZŠ Studentská, a výhledově i pro další školské objekty v M. Hradišti.  

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

171. ukládá starostovi města předložit na první jednání zastupitelstva města v roce 2020: 
a) návrh nové zřizovací listiny pro novou příspěvkovou organizaci na školní stravování, 
b) návrh dodatku zřizovací listiny ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895 (případně návrh 

nové ZL nahrazující ZL původní), ve které bude z hlavní činnosti školy vyňato zajiště-
ní školního stravování.  

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

 

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


