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1. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 25.02.2019 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

1. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Edita Řezáčová a Ing. Aleš Jirásek. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

2. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Miroslava Rydvalová a František Ouřed-
ník. 

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

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

4. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 10.12.2018 do 
25.02.2019. 

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

5. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

6. schvaluje odkup části pozemku p. č. 667 o výměře 11 m2 – trvalý travní porost v k. ú. 
Podolí u Mnichova Hradiště za cenu 200 Kč/m2 od J. B. Podpisem kupní smlouvy pově-
řuje starostu a místostarostu města. 

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

7. schvaluje prodej pozemku p. č. 429/3 o výměře 57 m2 ostatní plocha – manipulační plo-
cha v k. ú. Mnichovo Hradiště cenu 1.000 Kč/m2 B. Š. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu a místostarostu města. 

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

8. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 75 o výměře cca 20 m2 ostatní plocha – neplod-
ná půda v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště O. N. a B. V. 

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

9. schvaluje prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 740 m2 v k. ú. Veselá u Mni-
chova Hradiště za účelem zřízení zahrady za kupní cenu 500 Kč/m2 J. L., za podmínky, 
že J. L. odkoupí také část pozemku p.č. 902/3 o výměře cca 40 m2 za cenu 500 Kč/m2. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 2 

10. schvaluje prodej části pozemku p. č. 902/3 - ostatní plocha – ostatní komunikace o vý-
měře cca 48 m2 současným uživatelům pozemku a vlastníkům pozemku p. č. 677/17 v k. 
ú. Veselá u Mnichova Hradiště, V a M. L. za cenu 500 Kč/m2.  

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 2 

11. schvaluje řešit prodej pozemku p. č. 1295/3 o výměře 340 m2 ostatní plocha - manipu-
lační plocha o výměře 340 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště formou obálkové metody. 

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

12. schvaluje bezúplatný převod pozemků do majetku města p. č. 911/4 o výměře 794 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace a p. č. 911/5 o výměře 419 m2 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Dneboh od Středočeského kraje, IČ 70891095, Zborovská 
81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby chodníku na základě uzavřené 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne 01.10.2014, schválené zastupitelstvem 
12.12.2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

13. schvaluje prodej části pozemku p. č. 385 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výmě-
ře cca 80 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště za 350 Kč/m2 V. V. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 1 
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14. jmenuje Ing. Pavla Krále, vedoucího odboru investic a komunálního hospodářství, zá-
stupcem obce ve sboru zástupců vlastníků pozemků pro Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Podolí u Mnichova Hradiště.   

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

15. schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku p. č. 97/1 o výměře 438 m2 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 27, od společnosti R INVEST, s. r. o., Pražská 309/7, 277 11 Libiš, IČ 
610 55 140 za kupní cenu ve výši 14.800.000 Kč za nemovitost a ve výši 200.000 Kč za 
vnitřní vybavení včetně DPH. 

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

16. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 7/2018 dle přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

17. schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu sociálního fondu o 120 tis. Kč (dosavadní rozpočet 
výdajů 1.460 tis. Kč, navýšený rozpočet výdajů 1.580 tis. Kč). Změna nemá vliv na abso-
lutní zvýšení celkových provozních výdajů rozpočtu města na rok 2018 (přesun mezi po-
ložkami). 

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

18. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2019  dle tabulek č. 1 až 4 přílohy 
s touto úpravou: Zvýšení investičních výdajů, § 3639, Komunální služby a územní roz-
voj, o částku 15 mil. Kč – koupě budovy čp. 27, Mnichovo Hradiště, restaurace U Hroznu, 
včetně vybavení. 

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

19. schvaluje rozpočet Fondu rozvoje města na rok 2019 dle tabulky č. 5 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

20. schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2019 v předloženém znění takto:  
 Náklady celkem 10.594 tis. Kč 
 Výnosy celkem 10.578 tis. Kč 
 Hospodářský výsledek – ztráta 316 tis. Kč 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

21. schvaluje návrh Dotační komise ze dne 17.01.2019 na poskytnutí dotací sportovním a 
zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2019 dle tabulky: 

JID žádosti 
IČO/datum 
narození 

Název organizace/ jméno Žádáno o 
Uděleno 
v roce 2018 

Doporučení 
dotační komi-
se 

Doporučení 
RaMě 

40522/2018 18621937 
Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. 620.000 Kč 515.000 Kč 535.000 Kč 535.000 Kč 

40472/2018 62453106 Zvonky, z.s. 160.000 Kč 109.000 Kč 135.000 Kč 135.000 Kč 

40706/2018 67675174 
Tělocvičná jednota Sokol 
Mnichovo Hradiště 530.000 Kč 535.000 Kč 530.000 Kč 530.000 Kč 

40671/2018 48680460 TK Mnichovo Hradiště, z.s. 400.000 Kč 300.000 Kč 325.000 Kč 325.000 Kč 

40552/2018 62486136 
Junák - český skaut, středis-
ko Mnichovo Hradiště, z. s. 140.000 Kč 95.000 Kč 115.000 Kč 115.000 Kč 

40764/2018 18572022 

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště 130.000 Kč 65.000 Kč 90.000 Kč 90.000 Kč 

40195/2018 86554085 
Soňa Šimůnková - Fit Studio 
MH 65.000 Kč 0 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 

  a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  z rozpočtu města na 
  rok 2019 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 3 

22. schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových zařízení 
v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3.700.000 Kč v roce 2019 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 - 0 
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23. schvaluje doporučení Rady města a návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze 
dne 06.02.2019 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům soci-
álních služeb pro rok 2019 a veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění: 

IČO Název organizace Název projektu 
Typ 

žádosti Žádáno o 
Návrh dotace komise 
ROaSOC a Rady města 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  Osobní asistenční služba provoz 127.300 Kč 127.300 Kč 

40229939 Diecézní služba Litoměřice Charitní pečovatelská služba provoz 756.600 Kč 572.700 Kč 

29130140 Malyra s.r.o. Osobní asistenční služba v domě Ludmila provoz 504.500 Kč 100.000 Kč 

29043913 Spokojený Domov, o.p.s. Terénní sociální služby občanům MH provoz 400.000 Kč 100.000 Kč 

62695487 Laxus z.ú. 
Poradenské služby pro ohroženou a 
rizikovou mládež provoz 160.000 Kč 160.0  

    Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 3 

24. schvaluje uzavření plánovací smlouvy se společností Trei Real Estate Czech Republic 
s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 3   zdrželi se - 2 

25. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění se společností Trei Real Es-
tate Czech Republic s.r.o., IČ 25708261, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 
186 00 Praha 8.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 3   zdrželi se - 2 

26. schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Mnichovo Hradiště pro období 
2019 - 2023, zpracovaný Ateliérem NAO spol. s r.o., Jasmínová 2611, Praha 10 v 09/2018.  

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

27. schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města ze dne 25.02.2019 v předloženém znění 
s tím, že v čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva bod 3 písm. b) se upraví takto – slovní 
spojení „před diskuzí k danému bodu programu“ vypustit a nahradit spojením „během 
rozpravy“. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 2 

28. schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce místních komunikací V Cest-
kách a Jaselská do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regio-
nů 2019+, podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul Obnova 
místních komunikací, výzva č. 1/2019/117D8220.  

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

29. schvaluje Akční plán na roky 2019 – 2020. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 1 

30. odvolává starostu města Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. z orgánů dobrovolného svazku 
obcí EKOD a zmocňuje místostarostu města Ing. Jana Mareše k účasti v orgánech dob-
rovolného svazku obcí EKOD, Náměstí republiky 193, 472 01 Doksy, IČ 06523862.  

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

31. zřizuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
na volební období 2018 - 2022 následující osadní výbory: Osadní výbor Dneboh, Osadní 
výbor Dobrá Voda, Osadní výbor Hoškovice, Osadní výbor Kruhy, Osadní výbor Lhotice, 
Osadní výbor Olšina, Osadní výbor Podolí, Osadní výbor Sychrov a Osadní výbor Vese-
lá.  

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

32. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Dneboh tyto občany:  

 předseda: Miroslav Šťastný,  
 členové: Ivan Charvát, Vlastimil Morkus, Martin Polák, Václav Rylich. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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33. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Dobrá Voda tyto občany:  

 předseda: Pavel Hartman,  
 členové: Lukáš Kugler, Jana Nedvědová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

34. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Hoškovice tyto občany:  

 předseda: Stanislav Dumek, 
 členové: Jiří Holas, Dana Lamačová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

35. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Kruhy tyto občany:  

 předseda: Václav Vaníček,  
 členové: Martina Dvořáková, Libor Hajlich, Karel Horáček, Jan Žížala. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

36. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018-2022 do osadního výboru Lhotice tyto občany:  

  předseda: Jiří Koudelka,  
 členové: Petr Augustin, Ing. Hana Augustinová, Jiří Havel, Emil Jirák, Tomáš Kučera, 
 Zbyněk Štrojsa.  
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 

37. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018-2022 do osadního výboru Olšina tyto občany:  

 předseda: Jana Nováková,  
 členové: Ludmila Kafková Heiningerová, Jaroslava Koubková, Dita Niesnerová, Petra 
 Svačinová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

38. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Sychrov tyto občany:  

 předseda: Jaroslav Vlasatý,  
 členové: Petr Brabec, Michal Kuntoš, Zdeněk Kuntoš, Ing. Martin Švejcar.  
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

39. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) na volební období 2018 - 2022 do osadního výboru Veselá tyto občany:  

 předseda: Vratislav Dutka,  
 členové: Oldřich Česák, Zdeněk Kysela, Daniela Sedláková, Michaela Švermová. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

40. bere na vědomí zprávu starosty města o dosavadním jednání se soukromým investorem 
VGP Park Mnichovo Hradiště, a.s. týkajícím se záměru v průmyslové zóně.  

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

 
2. 

U S N E S E N Í 
z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  

konaného dne 15.04.2019 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

41. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Plíhal a Mgr. Václav Haas 
       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 2 

42. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Věra Vlasáková a Martin Bígl 
       Záznam o hlasování:  pro – 21   proti - 0   zdrželi se – 2 
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43. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 1   zdrželi se - 5 

44. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 25.02.2019 do 
15.04.2019. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

45. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

46. schvaluje prodej části pozemku p. č. 284/1 o výměře cca 40 m2 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou dle stávajícího oplocení vč. vjezdu ke garáži, za 
cenu 200 Kč/m2 Z. M. a H. M. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu 
města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

47. neschvaluje prodej pozemku p. č. 443/1 o výměře 330 m2 – ostatní plocha – ostatní ko-
munikace a p. č. 457/1 o výměře 3 102 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh J. R.  

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

48. schvaluje prodej pozemku p. č. 1295/3 o výměře 340 m2 ostatní plocha – manipulační 
plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 1.305 Kč/m2 společnosti Rekova, s. r. o., IČ 271 
15 283 Tylova 1555, 295 01 Mnichovo Hradiště. Podpisem kupní smlouvy pověřuje sta-
rostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

49. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 768/10 o výměře 297 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště do majetku města Mnichovo Hra-
diště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2. Podpisem smlouvy pověřuje sta-
rostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

50. schvaluje v roce 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
města Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská ul. 254, Mnichovo Hradiště, ve vý-
ši 5.500.000 Kč k zajištění financování projektu z programu 11703 - Integrovaný regio-
nální operační program, název projektu "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolov-
ská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47" (financování projektu ex post). Návratná finanční 
výpomoc bude využita výhradně k pokrytí nákladů projektu v období od 10.09.2019 do 
31.12.2019. Návratná finanční výpomoc bude vrácena do rozpočtu města ihned po obdr-
žení dotace, nejpozději však 30.04.2020. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 1 

51. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové or-
ganizaci města Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská ul. 254, Mnichovo Hradiš-
tě, ve výši 5.500.000 Kč dle přiloženého návrhu, s tím, že termín navrácení se mění na 
30.04.2019. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se – 1 

52. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

53. schvaluje na rok 2019 změnu rozpočtu fondu "Dotační program" dle tabulky č. 5 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

54. schvaluje v rámci rozpočtu 2019 navýšení převodu finančních prostředků z rozpočtu do 
fondu pro poskytování dotací "Dotační program" o 1.000 tis. Kč na celkovou částku 
3.100 tis. Kč. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

55. schvaluje v roce 2019 snížení investičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Mni-
chovo Hradiště, Sokolovská 254, o 118 tis. Kč (z 620 tis Kč na 502 tis. Kč). 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 1 
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56. schvaluje Střednědobý výhled města na období 2020 -2029 dle tabulky č. 6 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se - 0 

57. schvaluje návrh Dotační komise na poskytnutí dotace na investici pro MSK z rozpočtu 
města na rok 2019. ZaMě zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města na rok 2019 dle přílohy č. 3. 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 1 

58. 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 2019 dle tabulky níže (sloupec „schválená 
dotace“). Zastupitelstvo města současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 
s příslušnými žadateli o dotaci dle přílohy a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

žadatel nemovitost akce celkové ná-
klady Kč 

podíl  
vlastní-
ka Kč 

výše poža-
dované 
dotace Kč 

schválená 
dotace Kč 

Společenství vlast-
níků Víta Nejedlého 
9, MH 

čp. 9,  
Víta Nejedlého 

výměna střešní krytiny 572.500 472.500 100.000 90.000 

M. P. čp. 692,  
Masarykovo náměstí 

obnova fasády 225.600 125.600 100.000 70.000 

Společenství vlast-
níků jednotek domu 
čp. 157, V Lípách, 
MH 

čp. 157,  
V Lípách 

rekonstrukce střešního 
pláště hospodářského 
objektu 

496.867 
 

396.867 100.000 0 

Z. H. čp. 134,  
Masarykovo náměstí 

oprava fasády 249.540 149.500 100.000 50.000 

       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 1   zdrželi se - 0 

59. schvaluje následující přidělení státní finanční podpory a příspěvku města Mnichovo 
Hradiště (vlastníka) z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště 
v roce 2019: 

Nemovitá kulturní památka státní podpora Kč příspěvek obce Kč příspěvek vlastníka Kč 
hodnota prací 2019 
(100%) 

bývalá záložna čp. 239 
oprava mříže ve vestibulu 

63.000 0 63.400 126.400 

sousoší sv. Jana Nepomuckého 
restaurování 

572.000 0 217.000
 

789.000 

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

60. bere na vědomí informace poskytnuté z jednání členské schůze dobrovolného svazku 
obcí EKOD ze dne 27.03.2019, včetně záměru založení obchodní společnosti, jejímž jedi-
ným společníkem bude zmíněný dobrovolný svazek obcí, jehož je naše obec členem. 

       Záznam o hlasování:  pro - 23   proti - 0   zdrželi se – 0 

61. 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 Mnichova Hradiště na Valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983, která se bude 
konat 30.05.2019 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 hro-
mady, hlasovat v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hro-
mady společnosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společ-
nosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k pro-
jednávanému programu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 2 

62. schvaluje dar ve výši 40.000 Kč na podporu vydání knihy s pracovním názvem "Mlado-
boleslavsko, víc než brána do Českého ráje", Kultuře města Mladá Boleslav a.s., Dukel-
ská 1093, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 28166426. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
ZaMě starostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 1 
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3. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 12.06.2019 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

63. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Dana Lamačová a Mgr. Jan Hluchý 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

64. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Vladimír Čermák a Mgr. Lukáš Umáčený 
       Záznam o hlasování:  pro – 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

66. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 15.04.2019 do 
12.06.2019. 

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

67. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

68. schvaluje odkup pozemku p. č. 2490/45 o výměře 195 m2 – ostatní plocha – ostatní ko-
munikace v k. ú. Mnichovo Hradiště od společnosti PARTNER AQ, a. s., IČ 275 92 073, 
se sídlem Lucemburská 1569/47, 13000 Praha – Žižkov za cenu 100 Kč/m2. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

69. schvaluje odkup 5/6 podílu pozemku p. č. 2491/20 o výměře 22 m2 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 100 Kč/m2. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

70. schvaluje odkup příslušného podílu pozemků p. č. 2495/14 o výměře 97 m2 ostatní plo-
cha – ostatní komunikace, p. č. 2495/15 o výměře 13 m2 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace, p. č. 2490/153 o výměře 317 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2490/154 
o výměře 15 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 
100 Kč/m2 od spoluvlastníků předmětného podílu:  

- 13/504 podílu  
- 13/504 podílu  
- 13/504 podílu  
- 13/504 podílu  

 Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

71. schvaluje odkup pozemku p. č. 2490/156 o výměře 310 m2 ostatní plocha – ostatní ko-
munikace, p. č. 2490/155 o výměře 18 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, část po-
zemku p. č. 2498/3 o výměře cca 13 m2 ostatní plocha – neplodná půda v k. ú. Mnichovo 
Hradiště za cenu 100 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu 
města. 

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

72. schvaluje odkup pozemku p. č. 2502/15 o výměře 272 m2 ostatní plocha – ostatní komu-
nikace v k. ú. Mnichovo Hradiště, za cenu 100 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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73. schvaluje směnu části pozemku p. č. 34/1 o výměře cca 100 m2 – zahrada v k. ú. Sychrov 
nad Jizerou ve vlastnictví … za část pozemku p. č. 138/37 o výměře cca 100 m2 ostatní 
plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou ve vlastnictví města dle přibliž-
ného zákresu odboru IKH. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostaros-
tu města. 

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

74. schvaluje prodej části pozemku p. č. 284/1 o výměře cca 16 m2 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou dle stávajícího oplocení za cenu 200 Kč/m2 a dá-
le zastupitelstvo města schvaluje prodej případné zastavěné části pozemku p. č. 284/1 
dle skutečného zaměření pozemku st. p. č. 49, jehož součástí je stavba s č. p. 16 v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou ve vlastnictví žadatelů taktéž za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

75. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 560/2 o výměře cca 115 m2 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Lhotice u Bosně.  

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

76. schvaluje směnu části pozemku p. č. 2390/4 o výměře 17 m2 zastavěná plocha, p. č. 
1153/2 o výměře 3 m2 zastavěná plocha, p. č. 2391/19 o výměře 3 m2 zastavěná plocha, p. 
č. 2391/20 o výměře 3 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlast-
nictví města za pozemek p. č. 1153/5 o výměře 3 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve vlastnictví … s doplatkem ve výši 1.000 Kč/m2. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 

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

77. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 337/1 o výměře 5 487 m2 ostatní plocha - 
sport a rekr. plocha, p. č. 337/17 o výměře 567 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. 
č. 337/20 o výměře 448 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. č. 337/21 o výměře 461 
m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. č. 337/22 o výměře 1012 m2 ostatní plocha - 
sport a rekr. plocha, p. č. 338/4 o výměře 1393 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. 
č. 338/5 o výměře 1687 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště 
do majetku města od Mnichovohradišťského Sportovního Klubu, z. s., IČ 186 21 937, se 
sídlem Klášterská 882, 295 01 Mnichovo Hradiště na základě uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací. 

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

78. schvaluje uzavření Plánovací smlouvy dle návrhu na stavební akci "Lokalita 12 RD v k. 
ú. Sychrov nad Jizerou" s … a … jako developerem veřejně technické a dopravní in-
frastruktury. Podpisem plánovací smlouvy včetně jejích příloh ve formě smluv o smlou-
vách budoucích darovacích a smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti pově-
řuje starostu a místostarostu města. 

       Záznam o hlasování:  pro - 12   proti - 2   zdrželi se - 6 

79. schvaluje Změnu rozpočtu - 3. rozpočtové opatření 2019  dle přiložených materiálů 
s touto úpravou: Zvýšení investičních výdajů: § 3113 Základní školy, investiční příspě-
vek pro ZŠ Sokolovská ul. MH, z 502 tis. Kč na 1.100 tis. Kč.  

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

80. projednalo návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2018 (včetně Zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018) a schvaluje celoroční hos-
podaření města za rok 2018 bez výhrad.   

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

81. schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2018 včetně hospodářského 
výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti 36.836.125,25 Kč, zisk 
v hospodářské činnosti 802.814,28 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 
„432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období“. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 
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82. schvaluje poskytnutí dotace spolku Zvonky, z.s. na jednorázový veřejný projekt ve výši 
50.000 Kč z rozpočtu města na rok 2019, dle návrhu dotační komise ze dne 14.05.2019. 
ZaMě zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
na rok 2019 spolku Zvonky, z. s. dle přílohy 4. 

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

83. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 1/2019 o zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění (varianta 
užší vymezení). 

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 4   zdrželi se - 1 

84. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 města Mnichovo Hradiště o stanovení koe-
ficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přiloženého návrhu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 3   zdrželi se - 0 

85. bere na vědomí zprávu starosty města k podnětu občanů Přestavlcké ulice ze dne 
05.06.2019 v předloženém znění. 

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

86. bere na vědomí zprávu rady města o aktuálním stavu plochy P57Z platného územního 
plánu v lokalitě průmyslové zóny v Mnichově Hradišti ze dne 05.06.2019 v předloženém 
znění. 

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

87. schvaluje, že nebude hlasovat o dvou předložených návrzích usnesení „Průmyslová 
zóna – postup RaMě a zpráva o aktuálním stavu v lokalitě“ Mgr. Václavem Haasem.  

       Záznam o hlasování:  pro - 13   proti - 5   zdrželi se – 2 

 
 

4. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 09.09.2019 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

88. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Hana Otáhalová a Jaroslav Koloc. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

89. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Ondřej Knobloch a Mgr. Jiří Bína. 
       Záznam o hlasování:  pro – 18   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

91. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období za období 
od 12.06.2019 do 09.09.2019. 

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

92. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 1 

93. bere na vědomí Přehled realizovaných aktivit projektu MAP II v termínu17.09.2018 – 
30.08.2019. 

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

94. bere na vědomí informaci odboru investic a komunálního hospodářství o plnění investic 
k 31.08.2019.   

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

95. bere na vědomí Plnění rozpočtu města k 31.07.2019 dle přiložených materiálů. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 
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96. schvaluje Změnu rozpočtu - 4. rozpočtové opatření 2019 a změnu plánu HČ č. 2 dle při-
ložených materiálů. 

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

97. zvyšuje limit mzdových výdajů pro organizační složku Městské muzeum MH o 55 tis. Kč 
a stanovuje pro rok 2019 limit mzdových výdajů ve výši 975 tis. Kč. 

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

98. schvaluje mimořádný členský příspěvek DSO EKOD ve výši 100 Kč na obyvatele. Ten 
bude využit na investice potřebné k zahájení činnosti firmy EKOD Servis, s.r.o. Tyto 
prostředky budou firmě svazkem zapůjčeny. 

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

99. 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 2018. 

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

100. 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 2018. 

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

101. schvaluje odkup 13/84 podílu pozemků p. č. 2495/14 o výměře 97 m2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace, p. č. 2495/15 o výměře 13 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
p. č. 2490/153 o výměře 317 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2490/154 
o výměře 15 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 
100 Kč/m2 od spoluvlastníka předmětného podílu ZD Březina nad Jizerou, IČ 001 05 309, 
se sídlem Březina 41, 294 11 Březina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a mís-
tostarostu města. 

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

102. neschvaluje prodej pozemku p. č. 443/1 o výměře 330 m2 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace a p. č. 457/1 o výměře 3 102 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh. 

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

103. neschvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 792/1 o výměře 1044 m2 vodní plocha – 
koryto vodního toku umělé a p. č. 792/2 o výměře 208 m2 vodní plocha – koryto vodního 
toku umělé v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště do majetku města Mnichovo Hradiště od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2.  

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

104. neschvaluje prodej pozemku p. č. 18 o výměře 146 m2 zastavěná plocha a nádvoří - 
zbořeniště v k. ú. Mnichovo Hradiště. 

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

105. schvaluje prodej pozemku p. č. 284/3 o výměře 29 m2 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace v k. ú. Sychrov nad Jizerou za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města a místostarostu města. 

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

106. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 133/1 o výměře cca 3 000 m2 orná půda v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou. 

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

107. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 218/1 o výměře cca 1.200 m2 ovocný sad 
v k. ú. Lhotice u Bosně za cenu 450 Kč/m2. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se – 2 
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108. schvaluje ve veřejném zájmu odkup části pozemku p. č. 459 o výměře cca 20 m2 trvalý 
travní porost v k. ú. Lhotice u Bosně za cenu 500 Kč/m2 na základě uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní. Podpisem smlouvy budoucí kupní pověřuje starostu a mís-
tostarostu města. 

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

109. schvaluje směnu části pozemku p. č. 1841 o výměře cca 80 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlastnictví města za pozemek p. č. 2698 o vý-
měře cca 15 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlastnictví .. 
s doplatkem ve výši 300 Kč/m2. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města a 
místostarostu města. 

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

110. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 938 o výměře cca 30 m2 ostatní plocha – ostat-
ní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 

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

111. neschvaluje prodej částí pozemků p. č. p. č. 2446/11 ostatní plocha – silnice, 
p. č. 2638/5 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2638/9 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, p. č. 2638/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2639/10 orná půda, 
p. č. 2640/3 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti 
Kofola, a. s., IČ 277 67 680, Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. 

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

112. bere na vědomí zprávu rady města o připravované regulaci průmyslových a rozvojo-
vých zón.  

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

113. pověřuje architekta města a místostarostu města, aby předložili do 09.12.2019 zastupi-
telstvu města zprávu o možnostech regulace všech rozvojových ploch na území města 
Mnichovo Hradiště.  

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

114. bere na vědomí odpověď rady města na petici „STOP logistickým gigantům v Mnicho-
vě Hradišti“ projednanou radou města dne 12.08.2019 a zveřejněnou na webových 
stránkách města dne 16.08.2019. 

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

115. pověřuje určeného zastupitele pro územní plán, aby prověřil ve spolupráci s pracovní 
skupinou pro průmyslové zóny možnosti regulace pro rozvojovou plochu VL82 (P57Z). 

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

116. bere na vědomí Průběžnou zprávu za období 01–12/2018 „Poskytování energetických 
služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v majet-
ku města Mnichovo Hradiště“ společnosti ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, 
190 00 Praha 9, IČ: 27382052 

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

117. bere na vědomí zprávu Městské policie Mnichovo Hradiště ze dne 29.08.2019. 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 
 
 

5. 
U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 04.11.2019 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

118. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Pavel Břicháček a František Ouředník 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 
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119. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Václav Haas a Mgr. Eva Hajzlerová 
       Záznam o hlasování:  pro – 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

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

121. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za období od 10.09.2019 do 04.11.2019. 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

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

123. schvaluje smlouvu o bezúplatném převod pozemku p. č. 768/10 o výměře 297 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště do majetku měs-
ta Mnichovo Hradiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 
111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2. 

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

124. schvaluje prodej hrobky č. Hka-X-29, rodina Pelzlova, i.č. 2-802-000/053, P. M. za cenu 
1 Kč. 

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

125. schvaluje Změnu rozpočtu - 5. rozpočtové opatření 2019 dle přiložených materiálů. 
       Záznam o hlasování:  pro - 22   proti - 0   zdrželi se - 0 

126. schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Masarykovo náměstí 
v Mnichově Hradiště – Bezpečnost dopravy, II. etapa“ z prostředků města v případě, že 
tento projekt bude podpořen z IROP (12. výzva „OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3“). 

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

127. schvaluje poskytnutí dotace pro spolek Mnichovohradišťský sportovní klub z. s. na 
jednorázový veřejný projekt ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města na rok 2019. ZaMě záro-
veň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 
pro spolek Mnichovohradišťský sportovní klub z. s., dle přílohy 4. 

       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 2 

128. schvaluje příspěvek na provedení prací v rámci kompenzačního opatření ke zmírnění 
vlivu stavby dopravního terminálu na nemovitost č. p. 885 ve výši 802.168,78 Kč 

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

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



101.2.1→A 10                                                   ČJ: MH–KVÚ/2941/2019 

                                                      JID: 6809/2019/MH 
 

Strana 17 (celkem 17) 

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 

 


