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6. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 16.12.2020 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

117. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lukáš Umáčený a Věra Vlasáková 
       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 2 

118. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Jiří Bína a Ondřej Knobloch 
       Záznam o hlasování:  pro – 15   proti - 0   zdrželi se - 2 

119. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 2 

120. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 12.11.2020 do 
16.12.2020. 

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

121. bere na vědomí zprávy z  Finančního výboru a Kontrolního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

122. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2439/16 o výměře 39 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace, p. č. 2439/18 o výměře 102 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 
p. č. 2439/20 o výměře 54 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 2446/18 o výměře 
91 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlastnictví Stře-
dočeského kraje, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, do vlastnic-
tví města Mnichovo Hradiště, IČ 00 238 309, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 
Mnichovo Hradiště, v rámci stavební akce "Okružní křižovatka u prodejny LIDL, Mnicho-
vo Hradiště".  

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

123. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2439/15 o výměře 2 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace, p. č. 2439/17 o výměře 1 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. 
č. 2439/19 o výměře 2 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 2449/6 o výměře 15 
m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlastnictví města 
Mnichovo Hradiště, IČ 00 238 309, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo 
Hradiště do vlastnictví Středočeského kraje, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5, v rámci stavební akce "Okružní křižovatka u prodejny LIDL, Mnichovo 
Hradiště".  

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

124. schvaluje prodej části pozemku p. č. 761/2 o výměře cca 90 m2 ostatní plocha – ostat-
ní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště dle zákresu D. V. za cenu 350 Kč/m2. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

125. schvaluje prodej části pozemku p. č. 761/2 o výměře cca 30 m2 ostatní plocha – ostat-
ní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště dle zákresu J. T a G. T., za cenu 350 
Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

126. schvaluje prodej části pozemku p. č. 761/2 o výměře cca 63 m2 ostatní plocha – ostat-
ní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště dle zákresu M. K a P. K. za cenu 350 
Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 
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127. schvaluje prodej pozemku p. č. 745/1 o výměře 21 m2 orná půda v k. ú. Podolí u Mni-
chova Hradiště J. T. za cenu 350 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města.  

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

128. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci staveb-
ní akce "II/268 Klášter Hradiště nad Jizerou, most ev. č. 268/007 přes Jizeru před obcí 
Klášter Hradiště nad Jizerou", jež se dotkne části pozemku ve vlastnictví města Mnicho-
vo Hradiště p. č. 2650/1 o výměře 21932 m2 lesní pozemek v k. ú. Mnichovo Hradiště, 
část pozemku, jež bude stavbou dotčena, činí cca 792 m2, se Středočeským krajem, se 
sídlem Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČ 708 91 095, zastoupeného 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se síd-
lem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 000 66 001.  

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

129. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 19.12.2017 se společností 
Industrial Park Mnichovo Hradiště, a. s., IČ 037 09 736, se sídlem Průmyslová 566/5, 
108 00 Praha – Malešice, právním nástupcem společnosti SW Real Estate Managament, 
s. r. o., IČ 026 27 035, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 v rámci sta-
vební akce "Pěší a cyklistická infrastruktura Industrial Park Mnichovo Hradiště“.  

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

130. schvaluje odkup pozemků p. č. 497/17 o výměře 607 m2 ostatní plocha - ostatní komu-
nikace, p. č. 487/2 o výměře 579 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště ve vlastnictví společnosti Industrial Park Mnichovo Hradiště, a. s., IČ 
03709736, se sídlem Průmyslová 566/5, 108 00 Praha – Malešice za cenu 1 Kč v rámci 
stavební akce "Pěší a cyklistická infrastruktura Industrial Park Mnichovo Hradiště“.  

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

131. schvaluje převod veřejné infrastruktury vybudované na pozemcích p. č. 497/17 o vý-
měře 607 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 487/2 o výměře 579 m2 ostatní 
plocha - ostatní komunikace, p. č. 497/13 o výměře 50 m2 ostatní plocha - ostatní komu-
nikace, p. č. 850/9, o výměře 24 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 850/10 o 
výměře 162 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 850/11 o výměře 52 m2 ostatní 
plocha - ostatní komunikace, p. č. 850/12 o výměře 12 m2 ostatní plocha - ostatní komu-
nikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště ve vlastnictví společnosti Industrial Park Mni-
chovo Hradiště, a. s., IČ 03709736, se sídlem Průmyslová 566/5, 108 00 Praha – Malešice 
do vlastnictví města Mnichovo Hradiště za cenu 1 Kč v rámci stavební akce "Pěší a cyk-
listická infrastruktura Industrial Park Mnichovo Hradiště“.  

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

132. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 850/9 o výměře 24 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace, p. č. 850/10 o výměře 162 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 
p. č. 850/11 o výměře 52 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. č. 850/12 o výměře 
12 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště ve vlast-
nictví Středočeského kraje, IČ 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, do 
vlastnictví města Mnichovo Hradiště, IČ 00 238 309, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 
295 01 Mnichovo Hradiště, v rámci stavební akce "Pěší a cyklistická infrastruktura In-
dustrial Park Mnichovo Hradiště“.  

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

133. revokuje usnesení č. 108 přijaté na jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště 
dne 11.11.2020.  

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

134. neschvaluje směnu pozemku p. č. 2658/35 o výměře 41 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo 
Hradiště dle žádosti M. Ř.  

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

135. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 
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136. schvaluje poskytnutí dotace na jednorázovou akci z dotačního fondu města na rok 
2020 Mnichovohradišťskému SK z.s., IČ: 18621937, na jednorázovou akci Benefiční ví-
kend pro Honzíka Hanuše ve výši 41.140 Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
dle přílohy. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 2 

137. schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení v 
majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3.900.000 Kč v roce 2021 organizaci 
Klub Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 47549483, 
a zároveň doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle 
přiloženého návrhu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

138. schvaluje Zásady rozvoje území města Mnichovo Hradiště v předloženém znění, které 
zcela nahrazují Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti přijaté usnesením zastupitel-
stva města č. 37 ze dne 23.04.2018 a aktualizované usneseními zastupitelstva města č. 
68 a 69 ze dne 18.06.2018. ZaMě zároveň schvaluje vzor smlouvy o finančním příspěvku 
a vzor smlouvy o rozvoji území v předloženém znění, které tvoří přílohy Zásad rozvoje 
území města Mnichovo Hradiště.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 1 

139. deklaruje zájem spoluúčasti na úpravách židovského hřbitova v Mnichově Hradišti ve 
spolupráci s Židovskou obcí v Praze a Nadačním fondem Škoda Auto. 

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

140. schvaluje záměr spolupráce s Nadačním fondem ŠKODA AUTO na projektu "Lávka 
pro pěší a cyklisty přes dálnici D10".  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 2 

141. bere na vědomí dokument "Koncept možného rozvoje prostorové kapacity základních 
škol v Mnichově Hradišti". 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

142. schvaluje revokaci usnesení č. 33 z jednání zastupitelstva města dne 23.04.2018.  
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 2   zdrželi se - 1 

143. schvaluje aktualizaci a dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu 
č. p. 299, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště v rozsahu stavebních úprav podle va-
rianty A předloženého návrhu variant řešení s využitím prostor podle aktuálních potřeb 
městského úřadu a Klubu Mn. Hradiště, s. r. o.  

       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 2   zdrželi se - 1 

144. schvaluje "Plán rozvoje sportu v Mnichově Hradišti do roku 2030". 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

145. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 1   zdrželi se - 1 

146. vydává Obecně závazná vyhlášku č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Mnichova Hradiště. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 0 
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147. schvaluje 
a) rozpočet města na rok 2021 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu 

na rok 2021, (příp. upravené dle pozměňovacího návrhu dle odst. 1) takto: 
     čisté příjmy rozpočtu………………  209.160.000 Kč  
     čisté výdaje rozpočtu………………213.540.000 Kč (z toho investiční 63.620.000 Kč)  
     saldo rozpočtu – přebytek ………… – 4.380.000 Kč 
     financování (ze zdrojů min. let) …….. 4.380.000 Kč 
 
b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle tabulky č. 7 materiálu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 2   zdrželi se - 0 

148. stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2021 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 (organizací) schváleného 
rozpočtu roku 2021.  

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

149. vymezuje na rok 2021 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) 
pro organizační složky města a městský úřad následovně: 
a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 27.500.000 Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  5.050.000 Kč  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  1.135.000 Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  1.200.000 Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 430.000 Kč 

    Pro případné zaměstnance na obslužné komunální práce či zaměstnance z úřadu    
    práce na veřejně prospěšné nebo obdobné práce a pracovníky v projektu MAP II  
    (hrazeno v převážné míře z dotace) se limit mzdových prostředků nestanovuje.  
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

150. schvaluje v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2021 poskytnutí následujících pro-
vozních příspěvků příspěvkovým organizacím města: 
a) Základní škola Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 4.300.000 Kč, 
b) Základní škola Mn. Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na provoz 3.150.000 Kč, 
c) Mateřská škola města Mn. Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 2.700.000 Kč 
d) Školní jídelna Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 2.100.000 Kč. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

151. schvaluje v roce 2021 převod finančních prostředků z rozpočtu do  fondu pro posky-
tování dotací – Dotační program – ve výši 2.300.000 Kč.  

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

152. schvaluje v roce 2021 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací: 
 v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.400.000 Kč. 
 v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na 

obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 
Mnichovo Hradiště“ ve výši 250.000 Kč 

 ostatní individuální dotace (pečovatelská služba, prevence pat. jevů, programy pro 
děti a rodiny s dětmi apod.) do výše schváleného rozpočtu příslušného paragrafu. 

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

153. pověřuje v roce 2021 radu města provedením posledního rozpočtového opatření za 
rok 2020 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu: 

a) snížení nebo zvýšení příjmů v případě dotací (tj. obdržení mimořádné dotace nebo 
nepřijetí plánované dotace) 

b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se ne-
změní, 

c) přesuny běžných a investičních výdajů tak, že saldo rozpočtu se nezmění. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 
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154. zvolilo volební komisi pro udělení Ceny města Mnichovo Hradiště ve složení: Mgr. 
Vladimír Čermák a Bc. Edita Řezáčová. 

  Hlasování bude tajné a jednokolové. Každý zastupitel může hlasovat pro  každého   
  nominovaného. 
       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se – 2 

155. schvaluje udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2020 nominovaným č. 2 
v kategorii „Za celoživotní přínos pro město“ dle přílohy. 

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

156. 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: 
- Jiří Hozman - ve výši 3.948 Kč za aktivní vedení jednání při zasedání komise a sesta-

vování návrhu na rozdělování dotací zájmovým spolkům a organizacím; za součin-
nost i mimo plánovaná zasedání komise. 

- Vojtěch Spolek - ve výši 3.948 Kč za aktivní účast na řešení problematiky projektů 
města z pohledu dopravy a bezpečnosti; součinnost při řešení stížností a připomínek 
občanů a následné předávání poznatků pro činnost městské policie, spoluúčast na 
řešení problematiky spojů veřejné dopravy a řešení zajištění bezpečnosti v období 
nouzového stavu spojeného s nákazou Covid-19. 

- Arnošt Vajzr - ve výši 7.896 Kč za účast na vítání občánků; aktivní účast při předávání 
dárkových balíčků a gratulací našim občanů při jejich životních jubileích, osobní 
účast v domově důchodců ve Stráži pod Ralskem při gratulování tam umístěnému 
občanovi Mnichova Hradiště 

- Jakub Holas - ve výši 3.948 Kč za aktivní účast na řešení ochrany životního prostředí 
v Mnichově Hradišti se zaměření na problematiku městské zeleně, stavu městských 
lesů včetně řešení kůrovcové kalamity, zadržování vody v krajině, odpadového hos-
podářství nebo posuzování vlivu nové zástavby na místní mikroklima a srážkoodto-
kové vztahy. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 1 

157. 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. Jiří Plíhal – ve výši 7.896 Kč za aktivní účast při posuzování návrhu rozpočtu a 

rozpočtových opatření města a hodnocení nájemních smluv města. 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se – 3 

158. 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 16.978 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 a řešení nastalých situací v rámci nouzového sta-
vu spojeného s nákazou Covid-19 v rámci krizového štábu města. 

- František Ouředník – ve výši 16.978 Kč za úzkou spolupráci s městem při realizaci pro-
jektu Komunitního centra Mírová (jídelna), účast na kontrolních dnech stavby; aktivní 
řešení problematiky provozu nově budované kuchyně v návaznosti na chod dosa-
vadního školního stravování ve městě a výrazné spolupráci při založení nové pří-
spěvkové organizace města v oblasti veřejného stravování. 

       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se – 3 
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159. 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 města – 144.774 Kč za splnění zvláště význam-

ných úkolů města –  spolupráce při investičních akcích  - Revitalizace sídliště Jasel-
ská, rekonstrukce Masarykova náměstí - první etapa; Lesopark - obnova schodiště a 
třetí etapa úpravy cest; řízení krizového štábu města a ORP v období nouzového sta-
vu spojeného s nákazou Covid-19, především zajištění  ochranných prostředků pro 
většinu obyvatel Mnichovo Hradiště. 

- Ing. Jan Mareš – místostarosta města  - 127.400 Kč za splnění zvláště významných 
úkolů města – spolupráce na investičních akcích - KC Mírová - DDM a jídelna; Pře-
ložka dešťové kanalizace Na Návsi; pořízení nádob na tříděný odpad a zahájení svo-
zů tříděného odpadu ve městě přímo od jednotlivých domácností, zajištění neinves-
tiční dotace pro JSDH města a aktivní účast v Krizovém štábu města a ORP v rámci 
nouzového stavu spojeného s nákazou Covid-19, především zajištění distribuce de-
sinfekce občanům i místním institucím. 

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 0   zdrželi se - 4 

 

 

 

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

 

 

 


