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1. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 19.02.2020 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Eva Hajzlerová a Věra Vlasáková 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

2. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Ing. Jiří Plíhal a Bc. Edita Řezáčová 
       Záznam o hlasování:  pro – 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

3. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

4. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 10.12.2019 do 
19.02.2020. 

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

5. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

6. schvaluje prodej pozemku p. č. 58/1 o výměře 57 m2 ostatní plocha – neplodná půda 
v katastrálním území Sychrov nad Jizerou J. a V. V. za cenu 405 Kč/m2. 

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

7. schvaluje prodej části pozemku p. č. 431 o výměře cca 200 m2 – orná půda 
v katastrálním území Mnichovo Hradiště S. a M. Š. za cenu 1.200 Kč/m2. 

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

8. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 2366/2 o výměře 1019 m2 – 
ostatní plocha – neplodná půda a p. č. 2370/3 o výměře 602 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště na město Mnichovo Hradiště od Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha – Nové Město. 

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

9. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře cca 1200 m2 – ovocný sad 
v katastrálním území Lhotice u Bosně L. S.. 

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

10. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 720/1 o výměře cca 250 m2 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště Z. a M. J. 

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

11. schvaluje prodej části pozemku p. č. 889 o výměře cca 30 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace a části pozemku p. č. 911/5 o výměře cca 38 m2 ostatní plocha – ostatní ko-
munikace v k. ú. Dneboh (podle stávajícího oplocení) V. Š. za cenu 300 Kč/m2. 

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

12. schvaluje odkup ½ podílu pozemku p. č. 688/6 o výměře 494 m2 trvalý travní porost v k. 
ú. Dneboh za cenu 30 Kč/m2 od M. Š.. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se – 0 
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13. schvaluje odkup: 

 1/8 podílu pozemku p. č. 679/3 o výměře cca 1523 m2 trvalý travní porost 

 1/8 podílu pozemku p. č. 699/4 o výměře cca 98 m2 trvalý travní porost 

 1/16 podílu pozemku p. č. 701/36 o výměře cca 4 m2 vodní plocha 

 1/16 podílu pozemku p. č. 749/12 o výměře cca 26 m2 ostatní plocha – neplodná půda 

 1/16 podílu pozemku p. č. 699/6 o výměře cca 7 m2 trvalý travní porost 
vše v k. ú. Dneboh 

  od H. M. za cenu 30 Kč/m2. 
       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 0   zdrželi se - 9 

14. schvaluje doplnění usnesení č. 73 ze dne 12.06.2019 a do schválené směny pozemků 
zahrnuje také část pozemku p. č. 357 o výměře 3 m2 ostatní plocha - jiná plocha ve vlast-
nictví M. K.  

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

15. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2020 dle tabulek č. 1 až 5 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

16. schvaluje zvýšení převodu finančních prostředků z rozpočtu do fondu „Dotační pro-
gram“ v roce 2020 o 1.100 tis. Kč. 

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

17. schvaluje změnu rozpočtu fondu „Dotační program“ na rok 2020 dle tabulky č. 5 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

18. schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2020 v předloženém znění takto:  
 Náklady celkem 12.070 tis. Kč 
 Výnosy celkem 10.610 tis. Kč 
 Hospodářský výsledek – ztráta 1.460 tis. Kč 
 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

19. pověřuje Finanční výbor zastupitelstva města provedením revize nákladů a výdajů hos-
podářské činnosti města a předložením zprávy na jednání zastupitelstva dne 11.11.2020. 

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

20. schvaluje na návrh Dotační komise ze dne 20.01.2020 poskytnutí dotací sportovním a 
zájmovým organizacím z fondu „Dotační program“ na rok 2020 dle tabulky: 

JID žádosti název organizace 
typ žádosti - 
název projektu 

IČO/ datum 
narození 

žádáno o 
doporučená 
výše dotace 

36887/2019 Mnichovohradišťský sportovní klub 
z.s. 

činnost 18621937 770 000 Kč 560 000 Kč 

38847/2019 S. Š.  (Fit Studio MH) činnost xxx 60 000 Kč 35 000 Kč 

39328/2019 Zvonky, z.s. činnost 62453106 110 000 Kč 110 000 Kč 

40/2020 Český rybářský svaz, z.s., místní 
organizace Mnichovo Hradiště  

činnost 18572022 130 000 Kč 100 000 Kč 

30/2020 Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo 
Hradiště 

činnost 67675174 570 000 Kč 550 000 Kč 

40231/2019 TK Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 48680460 470 000 Kč 370 000 Kč 

1242/2020 DFK Mnichovo Hradiště, o.s. činnost 27056970 60 000 Kč 25 000 Kč 

931/2020 Junák - český skaut, středisko 
Mnichovo Hradiště, z.s. 

činnost 62486136 140 000 Kč 125 000 Kč 

39329/2019 Zvonky, z.s. Doprava sborů 
do Erzhausenu 

62453106 50 000 Kč 50 000 Kč 

  ZaMě zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace  z fondu  „Do-  
  tační program“ na rok 2020 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se – 3 
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21. schvaluje poskytnutí investiční dotace  pro Mnichovohradišťský sportovní klub, z.s. 
z fondu „Dotační program“ na rok 2020. A zároveň ZaMě schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z fondu „Dotační program“ na rok 2020 pro Mnichovohra-
dišťský sportovní klub dle přílohy č. 3. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

22. schvaluje poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních a pečovatelských služeb a po-
skytovatelům služeb pro děti a rizikovou mládež pro rok 2020 dle předložené tabulky a 
doporučuje uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

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

23. neakceptuje návrh na pořízení změny ÚPO Mnichovo Hradiště předložený navrhovate-
lem V. D. 

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

24. schvaluje provedení prací v rámci kompenzačního opatření ke zmírnění vlivu stavby do-
pravního terminálu na nemovitost č.p. 558 ve výši 83.144 Kč (oplocení pozemku), fi-
nanční příspěvek jako náhradu protihlukového opatření ve výši 100.000 Kč vlastníkům 
nemovitosti č.p. 558 a provedení prací v rámci kompenzačního opatření ke zmírnění vli-
vu stavby dopravního terminálu na nemovitost č.p. 634 ve výši 171.290 Kč (oplocení po-
zemku). 

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

25. schvaluje členství v Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., Chomoutov 388, Olomouc - 
Chomoutov, 783 35, IČ 01911996 a pověřuje starostu města Mgr. Ondřeje Lochmana 
Ph.D. zastupováním města na valných hromadách a jednáních spolku. 

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

26. bere na vědomí informaci o průběžném plnění Akčního plánu města na roky 2019 – 2020. 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 
 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

       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 
 

 

3. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 24.06.2020 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

45. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Haas a Jaroslav Trpkoš 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

46. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Pavel Břicháček a Dana Lamačová 
       Záznam o hlasování:  pro – 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

47. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

48. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 06.05.2020 do 
24.06.2020. 

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

50. schvaluje prodej části pozemku p. č. 748/1 o výměře cca 15 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v katastrálním území Podolí u Mnichova Hradiště dle oplocení H. V. a T. V. 
za cenu 300 Kč/m2. Uzavřením kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

51. neschvaluje prodej pozemku p. č. 824/2 o výměře 43 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště V. V. 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 4 

52. schvaluje směnu pozemku p. č. 824/2 o výměře 43 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště – vlast-
nictví města za pozemek p. č. 2358/13 o výměře 3 m2 ostatní plocha – silnice, část po-
zemku p. č. 2402/2 o výměře cca 28 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace dle skuteč-
ného zaměření pozemku, na němž se nachází chodník ve vlastnictví města (ulice Na 
Stupních), a pozemků p. č. 2368/31 o výměře 13 m2 orná půda (pozemek pod protipo-
vodňovou hrází), p. č. 2368/32 o výměře 8 m2 orná půda (pozemek pod protipovodňovou 
hrází), p. č. 2368/33 o výměře 1 m2 orná půda (pozemek pod protipovodňovou hrází), p. 
č. 2368/34 o výměře 20 m2 orná (pozemek pod protipovodňovou hrází), p. č. 2368/25 o 
výměře 1 m2 travní porost (pozemek pod protipovodňovou hrází) vše v k. ú. Mnichovo 
Hradiště s Římskokatolickou farností – děkanství Mnichovo Hradiště, IČ 427 17 159, 1. 
máje 232, 295 01 Mnichovo Hradiště. Uzavřením směnné smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 3 

53. schvaluje odkup pozemku p. č. 2700/28 o výměře 826 m2 ostatní plocha - dráha v k. ú. 
Mnichovo Hradiště od společnosti České dráhy, a. s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Města do majetku města za kupní cenu v 
celkové hodnotě 222.000 Kč.  

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

54. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 2349 ostatní plocha - silnice v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ 70891095, se sídlem Zborov-
ská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov do majetku města Mnichovo Hradiště, dle situačního 
snímku záboru ke stavební akci "Chodník v ulici V Lípách".   

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

55. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 904/6 o výměře 479 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace a p. č. 904/7 o výměře 596 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v 
k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště ve vlastnictví 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 "Chodník ulice Lhotická, Veselá - Mnichovo Hradiště". 

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

56. schvaluje odkup pozemku p. č. 663/20 o výměře 7m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště od L. B. za cenu 200 Kč/m2. Uzavřením kupní smlouvy 
pověřuje starostu a místostarostu města.  

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

57. nesouhlasí s výstavbou protihlukové stěny dle návrhu společnosti  Kofola, a. s., Za Dra-
hou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, na pozemku p. č. 2625/1 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště ve vlastnictví města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 3 

58. ukládá odboru IKH svolat jednání za účasti zástupců vedení města, Krajské hygienické 
stanice Středočeského kraje, občanů bydlících v čp. 83, 84 a společnosti Kofola, závod 
Mnichovo Hradiště, s cílem dosažení dohody na řešení protihlukových opatření u staveb 
sloužících k bydlení v blízkosti závodu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 
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59. bere na vědomí informace podané zástupci společnosti Kofola, a. s., Za Drahou 165/1, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, o záměru rozšíření závodu v Mnichově Hradišti. 

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

60. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 3/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

61. projednalo návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2019 (včetně Zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019) a schvaluje celoroční hos-
podaření města za rok 2019 bez výhrad.   

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

62. schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2019 včetně hospodářského 
výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti 46.075.123,31 Kč, zisk 
v hospodářské činnosti 1.579.188,88 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 
„432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období". 

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

63. schvaluje zařazení území města do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj - Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 
2027. 

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

64. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 1/2020 o zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění. 

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

65. bere na vědomí stížnost občanů Dneboha doručenou 29.05.2020 a ukládá odboru IKH 
zařadit prostředky na rekonstrukci místní komunikace č. M1 ve Dnebohu do návrhu roz-
počtu města pro rok 2021. 

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

 

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 Sosnov-
cová 

       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 
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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. Nejedlé-
ho, Mnichovo Hradiště, IČ 08519200, se sídlem V. Nejedlého 1298, 295 01 Mnichovo Hra-
diště za cenu 1.000 Kč/m2. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní pověřuje sta-
rostu 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 mís-
tostarostu 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 plo-
cha 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 pří-
rodní 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 

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 po-
sudku 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 ná-
dvoří, jehož součástí je stavba č. p. 497 občanská vybavenost, a to nejpozději do 9 mě-
síců 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. Dne-
boh 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 vý-
měře 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. Mni-
chovo 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 
 
 
 



101.1.1→V 5                                                      ČJ: MH-KVÚ/2782/2020 

                                                      JID: 06608/20/MH 
 

Strana 9 (celkem 9) 

79. schvaluje prodej pozemku p. č. 18 o výměře 146 m2 – zastavěná plocha a nádvoří - zbo-
řeniště 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 ná-
vrhu. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu schválenou usnesením zastupitel-
stva 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 Dobro-
volného 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 Dobro-
volného 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 

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 navrho-
vané změny dle zákona č. 51/2020 Sb., Zákon o územně správním členění státu a o změ-
ně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) s termínem do 
31.12.2020. 

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


