Usnesení z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště
č. 6, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2021

usnesení č. 129/2021
Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Ondřej Knobloch, Mgr. Petr Mazánek.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 130/2021
Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lukáš Umáčený, Věra Vlasáková.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 131/2021
Zastupitelstvo města schvaluje doplněný návrh programu dnešního jednání o bod Aktualizace
Projektu "Regenerace sídliště Jaselská - 4. etapa" 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 části pozemku p. č. 109/6 v k. ú. Veselá u Mnichova
Hradiště
7 - Převody nemovitostí - žádost o prodej části pozemku p. č. 169/1 v k. ú. Klášter Hradiště nad
Jizerou
8 - Smlouva o vybudování infrastruktury a právu stavby pro ulici V Cestkách
9 - Smlouva o vybudování infrastruktury a právu stavby pro ulici Přestavlcká
10 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 6/2021
11 - Návrh rozpočtu na rok 2022
12 - Stanovení odměn předsedům komisí rady, výborů zastupitelstva města, členům rady a
uvolněným zastupitelům
13 - Poskytnutí individuální dotace pro rok 2022 pro KLUB Mn. Hradiště s.r.o
14 - Aktualizace Dotačního programu města Mnichovo Hradiště
15 - Udělení ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2021
16 - Aktualizace Projektu "Regenerace sídliště Jaselská - 4. etapa"
17 - Různé
18 - Interpelace občanů
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 132/2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od 04.11.2021
do 13.12.2021.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. 133/2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 134/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 109/6 o výměře cca 666 m2 ovocný sad v k.
ú. Veselá u Mnichova Hradiště panu xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 750 Kč/m 2 .
Z: vedoucí odboru IKH
T: 28.02.2022
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 135/2021
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 169/1 o výměře cca 150 m2 trvalý travní
porost v k. ú. Klášter u Mnichova Hradiště panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 136/2021
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vybudování infrastruktury a právu stavby pro
ulici V Cestkách se společností STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., IČ 48290645, se sídlem Vesecká
97/12, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, v předloženém znění.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.01.2022
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 137/2021
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vybudování infrastruktury a právu stavby pro
ulici Přestavlcká se společností STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., IČ 48290645, se sídlem Vesecká
97/12, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, v předloženém znění.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.01.2022
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 138/2021
Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2021 dle přílohy.
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Z: vedoucí FŠO
T: Ihned
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 139/2021
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) rozpočet města na rok 2022 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok
2022, takto:
čisté příjmy rozpočtu …………….…… 241.190.000 Kč
čisté výdaje rozpočtu …………….…… 308.345.000 Kč (z toho investiční 137.120.000 Kč)
saldo rozpočtu – schodek ………….. – 67.155.000 Kč
financování (ze zdrojů min. let) …. 67.155.000 Kč
b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 dle tabulky č. 7 materiálu.
Z: vedoucí FŠO
T: ihned
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 140/2021
Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2022 dle rozpisu rozpočtu
dle tabulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních
výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů
kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u investičních výdajů dle jednotlivých
paragrafů a jmenovitých akcí (organizací) schváleného rozpočtu roku 2022.
Z. vedoucí FŠO
T: ihned
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 141/2021
Zastupitelstvo města schvaluje vymezení limitů mzdových prostředků (bez ostatních osobních
výdajů) pro organizační složky města, městskou policii a městský úřad na rok 2022 následovně:
Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 31.100.000 Kč
Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 5.520.000 Kč
Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.176.000 Kč
Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.286.000 Kč
Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 449.000 Kč
Pro případné zaměstnance na obslužné komunální práce ("pracovní četa") či zaměstnance z úřadu
práce na veřejně prospěšné nebo obdobné práce a pracovníky v projektu MAP II (hrazeno v převážné
míře z dotace) se limit mzdových prostředků nestanovuje.
Z: vedoucí FŠO
T: ihned
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Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 142/2021
Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2022 poskytnutí následujících
provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města:
Základní škola Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 4.800.000 Kč,
Základní škola Mn. Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na provoz 3.350.000 Kč,
Mateřská škola města Mn. Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 4.450.000 Kč,
Školní jídelna Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 3.100.000 Kč.
Z: vedoucí FŠO
T: ihned
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 143/2021
Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2022 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro
poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.200.000 Kč.
Z: vedoucí FŠO
T: ihned
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 144/2021
Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2022 objem finančních prostředků určených k poskytování
dotací:
v rámci fondu Dotační program" ve výši 2.500.000 Kč.
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu
nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo
Hradiště" ve výši 200.000 Kč
ostatní individuální dotace (pečovatelská služba, prevence pat. jevů, programy pro děti a
rodiny s dětmi apod.) do výše schváleného rozpočtu příslušného paragrafu.
Z: vedoucí FŠO
T: ihned
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 145/2021
Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením posledního rozpočtového opatření za rok
2021 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu:
snížení nebo zvýšení příjmů v případě dotací (obdržení mimořádné dotace nebo nepřijetí
plánované dotace)
navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se nezmění,
snížení nebo zvýšení běžných a investičních výdajů (včetně rozpočtů fondů) tak, že saldo
rozpočtu se nezmění.
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Z: vedoucí FŠO
T: ihned
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 146/2021
Zastupitelstvo města 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:
1. Jiří Hozman - ve výši 4.300 Kč za aktivní vedení jednání při zasedání komise a sestavování
návrhu na rozdělování dotací zájmovým spolkům a organizacím; za součinnost i mimo
plánovaná zasedání komise.
2. Vojtěch Spolek - ve výši 4.300 Kč za aktivní účast na řešení problematiky projektů města z
pohledu dopravy a bezpečnosti; součinnost při řešení stížností a připomínek občanů a
předávání poznatků pro činnost městské policie a řešení zajištění bezpečnosti v období
nouzového stavu spojeného s nákazou Covid-19.
3. Arnošt Vajzr - ve výši 8.600 Kč za účast na vítání občánků; aktivní účast při předávání
dárkových balíčků a gratulací našim občanů při jejich životních jubileích a aktivní účast na
jednáních redakční rady zpravodaje města Kamelot.
4. Jakub Holas - ve výši 4.300 Kč za aktivní účast na řešení ochrany životního prostředí v
Mnichově Hradišti se zaměření na problematiku městské zeleně, stavu městských lesů včetně
řešení kůrovcové kalamity, zadržování vody v krajině, odpadového hospodářství nebo
posuzování vlivu nové zástavby na místní mikroklima a srážkoodtokové vztahy.
5. Stanislava Matulová – ve výši 4.300 Kč za aktivní vedení komise pro vzdělání, sport a zájmovou
činnost, podíl na organizaci příměstského socializačního tábora pro děti z prvních stupňů ZŠ,
spolupráci s MAP II, předávání informací od učitelského sboru při tvorbě zadání přístavby
školy a stavby sportovní haly a aktivity v řešení projektu rekonstrukce odborných učeben 2.
ZŠ.
Z: vedoucí FŠO
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 147/2021
Zastupitelstvo města schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou
předsedy výborů zastupitelstva města, dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění takto:
1. Ing. Jiří Plíhal – ve výši 8.600 Kč za aktivní účast při posuzování rozpočtu, rozpočtových
opatřeních a kontroly nájemních smluv města, účast na dohadovacím řízení pří přípravě
rozpočtu na rok 2021 a vedení finančního výboru.
2. Jana Šťastná – ve výši 8.600 Kč za vedení kontrolního výboru a aktivní součinnost při kontrole
vyúčtování dotací z Dotačního programu města a kontrole plnění usnesení zastupitelstva a
rady města.
Z: vedoucí FŠO
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. 148/2021
Zastupitelstvo města schvaluje mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva - členům
rady města - dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění takto:
1. Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta – 43.432 Kč za splnění zvláště významných úkolů
města – spolupráce při investičních akcích - Revitalizace sídliště Jaselská, rekonstrukce
Masarykova náměstí - první etapa; řízení krizového štábu města a ORP v období nouzového
stavu spojeného s nákazou Covid-19.
2. Ondřej Knobloch - ve výši 17.374 Kč za odpovědný výkon funkce pověřeného zastupitele pro
obecní policii, spolupráci s velitelem městské policie a aktivní přístup k řešení problémů v
terénu města.
Z: vedoucí FŠO
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 149/2021
Zastupitelstvo města schvaluje mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva za spolupráci
na investičních akcích a dotačních řízeních dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
takto:
1. Ing. Jan Mareš – místostarosta - 127.400 Kč za splnění zvláště významných úkolů města –
spolupráce s pořizovatelem při návrhu ÚP a vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání,
řešení odpadového hospodářství města a zvýšení podílu třídění v rámci projektu EKOD,
zajištění neinvestiční dotace pro JSDH města a aktivní účast v Krizovém štábu města a ORP v
rámci nouzového stavu spojeného s nákazou Covid-19.
Z: vedoucí FŠO
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 150/2021
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu ztrátových
zařízení v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 4.150.000 Kč v roce 2022 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 přiloženého návrhu.
Z: místostarosta města
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 151/2021
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Dotačního programu Města Mnichovo Hradiště vydaného
zastupitelstvem usnesením č. 150907/ZM/82 dne 07.09.2015 a usnesením č. 151102/ZM/101 dne
02.11.2015 a dále aktualizovaného usnesením č. 161107/ZM/122 dne 07.11.2016 a usnesením č.
171106/ZM/101 ze dne 06.11.2017 dle návrhu Ing. Mareše v bodě 7.5. následovně: "Finanční
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podpora nižší než 10 000 Kč bude řešena v rámci soukromého práva (Občanský zákoník)."
Z: místostarosta
T: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 152/2021
Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi pro udělení Ceny města Mnichovo Hradiště ve složení
Martin Bígl a Mgr. Jiří Bína. Hlasování bude tajné a jednokolové. Každý zastupitel může hlasovat pro
každého nominovaného.
Z: tajemnice MěÚ
T: 28.02.2022
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 153/2021
Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2021 nominovaným č.
1 a 2 v kategorii „Za celoživotní přínos pro město“ a nominovaným č. 3 v kategorii "Za roční přínos
pro město" dle přílohy.
Z: tajemnice MěÚ
T: 28.02.2022
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 154/2021
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Projektu s názvem “Regenerace sídliště Jaselská - 4.
etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.12.2021 (podání žádosti o dotaci)
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. 155/2021
Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování Projektu s názvem “Regenerace sídliště Jaselská - 4.
etapa“ dle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v
minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.12.2021 (podání žádosti o dotaci)
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta

Ing. Jan Mareš
místostarosta
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