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Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště

 č. 5, které se uskutečnilo dne 3. 11. 2021

usnesení č. 99/2021

Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Trpkoš, Mgr. Vladimír Čermák.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 100/2021

Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Petr Mazánek, Dana Lamačová.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 101/2021

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu předloženého návrhu programu dnešního jednání takto:
1 - Volba návrhové komise
2 - Jmenování ověřovatelů zápisu
3 - Schválení programu jednání
4 - Zpráva o činnosti rady města
5 - Zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru
6 - Převody nemovitostí - žádost o prodej pozemků p. č. 161/3 a p. č. 161/4 v k. ú. Buda
7 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště
8 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku v k. ú. Lhotice u Bosně - obec Dobrá Voda
9 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku p. č. 2353/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště
10 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Podolí u Mnichova
Hradiště
11 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej pozemku p. č. 2337/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště
12 - Převody nemovitostí - Nabídka na prodej zemědělských pozemků v k. ú. Boseň
13 - Převody nemovitostí - návrh na narovnání vlastnických vztahů - komunikace v místní části
Sychrov, k. ú. Sychrov nad Jizerou
14 - Převody nemovitostí - Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - SPU - sportovní a
rekreační plocha - lokalita U stadionu v MH
15 - Pozemkové úpravy v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště – schválení aktualizace návrhu plánu
společných zařízení
16 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 5/2021
17 - Výsledky participativního rozpočtu města Mnichovo Hradiště
18 - Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pro organizaci Luma MB, z.s.
19 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
20 - Návrh na změnu výkonu funkce starosty města - neuvolněný starosta
21- Rezignace člena rady města a volba nového člena rady města
22 - Různé
23 - Interpelace občanů
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. 102/2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od 09.09.2021
do 03.11.2021.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 103/2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 104/2021

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků p. č. 161/3 o výměře 1373 m2 ostatní plocha – jiná
plocha a p. č. 161/4 o výměře 4121 m2 lesní pozemek v k. ú. Buda panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 17 Kč/m2.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 105/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 820/1 o výměře cca 20 m2 zahrada v k. ú.
M n i c h o v o  H r a d i š t ě  p a n u  x x x x x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 1.000 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje
starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 28.02.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 106/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 485 o výměře cca 295 m2 ostatní plocha –
ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Lhotice  u  Bosně  manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  oba  trvale  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  cenu  750  Kč/m2.
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 28.02.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 107/2021

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2353/1 o výměře cca 25 m2 ostatní
plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 108/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 763/7 o výměře 27 m2 zahrada v k. ú. Podolí u
Mnichova Hradiště, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště dle GP
320-91 /2021  manže lům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  t rva le  by tem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza  cenu  350  Kč/m2.
Podpisem  kupní  smlouvy  pověřuje  starostu  a  místostarostu  města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.12.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 109/2021

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 2337/2 o výměře 3425 m2 trvalý travní porost
v  k .  ú .  M n i c h o v o  H r a d i š t ě  p a n í  x x x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  panu  xxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 110/2021

Zastupitelstvo města neschvaluje odkup pozemku p. č. 353/42 o výměře 10 607 m2 orná půda v k. ú.
Boseň od pana xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 111/2021

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 284/20 o výměře 6 m2 ostatní plocha - ostatní
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou, nově oddělenému od pozemku p. č. 284/2 v k. ú. Sychrov
nad Jizerou na základě GP 460-171/2021 ve vlastnictví města, za pozemek p. č. 11/3 o výměře 8 m2

zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou, nově oddělenému od pozemku p. č. 11/2 v k. ú. Sychrov nad
J i z e r o u  v e  v l a s t n i c t v í  p a n í  x x x x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  bez  doplatku.  Podpisem  směnné  smlouvy
pověřuje  starostu  a  místostarostu  města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022
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Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 112/2021

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 284/17 o výměře 30 m2 ostatní plocha - ostatní
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou, nově oddělenému od pozemku p. č. 284/2 v k. ú. Sychrov
nad Jizerou na základě GP 460-171/2021 ve vlastnictví města, za pozemek p. č. 360 o výměře 7 m2

zastavěná plocha v k. ú. Sychrov nad Jizerou, nově oddělenému od pozemku p. č. st 14 v k. ú.
Sychrov nad Jizerou ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s doplatkem ve výši  350 Kč/m2.
Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 113/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup dílu "a" o výměře 26 m2 odděleného od pozemku p. č. 284/8,
dílu "b" o výměře 2 m2 odděleného od pozemku p. č. st. 17, dílu "c" o výměře 4 m2 odděleného od
pozemku p. č. 14 v k. ú. Sychrov nad Jizerou na základě GP 460-171/2021 od paní xxxxxxxxxxxx,
trvale  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  cenu  200  Kč/m2.  Podpisem kupní  smlouvy
pověřuje starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 114/2021

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 284/21 o výměře 12 m2 ostatní plocha - ostatní
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou, nově oddělenému od pozemku p. č. 284/1 v k. ú. Sychrov
nad Jizerou na základě GP 460-171/2021 ve vlastnictví města, za pozemek p. č. 15/4 o výměře 99 m2

zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou, nově oddělenému od pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Sychrov nad
J i z e r o u  v e  v l a s t n i c t v í  p a n a  x x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  s  doplatkem ve výši  200 Kč/m2.
Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 115/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 284/19 o výměře 50 m2 ostatní plocha - ostatní
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 284/2 v k. ú.
Sychrov  nad  Jizerou  dle  GP  460-171/2021  panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 350 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje
starostu a místostarostu města.
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Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 116/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 284/18 o výměře 34 m2 ostatní plocha - ostatní
komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 284/2 v k. ú.
Sychrov  nad  Jizerou  dle  GP  460-171/2021  panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 350 Kč/m2. Podpisem kupní
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 117/2021

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o směnu pozemků p. č. 2368/6 o výměře 1543 m2 orná
půda a p. č. 2368/7 o výměře 4099 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu,  IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha -  Žižkov,  za
pozemky ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště p. č. 280/1 o výměře 7193 m2 orná půda a p. č.
335/2 o výměře 245 m2 orná půda v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 118/2021

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci návrhu plánu 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
Středočeský kraj a hl. m. Praha, Mladá Boleslav, IČ 013 12 774, Bělská 151, 293 01, Mladá Boleslav,
dle předloženého návrhu.

Z. vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 119/2021

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přílohy.

Z: vedoucí FŠO
T: Ihned

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. 120/2021

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení limitu mzdových prostředků pro složku Městská policie o
45.000 Kč na celkově  5.095.000 Kč.

Z: pověřený strážník MěP
T: 31.12.2021

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 121/2021

Zastupitelstvo  města  schvaluje  výsledky  participativního  rozpočtu  města  Mnichovo  Hradiště  a
zároveň schvaluje realizaci následujících vybraných projektů:

Pěšky na Vostrov - Tomáš Majdloch (400.000 Kč)1.
Klášná-kašna - Karel Maděra (300.000 Kč)2.
Inline v Hradišti - Martin Bígl (140.000 Kč)3.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.12.2022 (realizace vybraných projektů)

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 122/2021

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na činnost s organizací Luma
MB, z.s., IČO: 26638398, se sídlem Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav, v předloženém znění.

Z: vedoucí odboru SVZ
T: 30.11.2021

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 123/2021

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichova Hradiště  č.  2/2021,  o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle návrhu v příloze.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 124/2021

Zastupitelstvo města schvaluje změnu výkonu funkce starosty města Mnichovo Hradiště s platností
od 15.11.2021 - změna výkonu funkce uvolněného starosty města na výkon funkce neuvolněného
starosty města.

T: tajemnice MěÚ
T: 15.11.2021

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. 125/2021

Zastupitelstvo města stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty města Mgr. Ondřeji
Lochmanovi, Ph.D. ve výši 0,5násobku výše odměny, která by mu náležela, pokud by byl uvolněn do
funkce starosty města, s platností od 15.11.2021.

Z: vedoucí FŠO
T: 15.11.2021

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 126/2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Bc. Hany Otáhalové z členství v radě města.

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 127/2021

Zastupitelstvo města zvolilo volební komisi ve složení: Mgr. Jiří Bína, Mgr. Jan Hluchý a Bc. Edita
Řezáčová. Předsedkyní komise určuje ZaMě Bc. Editu Řezáčovou.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 128/2021

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích novým členem rady
města: Ing. Jiřího Plíhala.

T: tajemnice MěÚ
T: ihned

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta

Ing. Jan Mareš
místostarosta


