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Zápis č. 5

z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště, které se uskutečnilo

dne 3. 11. 2021 od 17:00 hodin v/na sál ZŠ Studentská

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Martin Bígl, Mgr. Jiří Bína, Pavel Břicháček, Mgr. Vladimír Čermák, Mgr. Eva Hajzlerová,
Mgr. Jan Hluchý, Ondřej Knobloch, Jaroslav Koloc, Dana Lamačová, Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.,
Ing. Jan Mareš, Mgr. Petr Mazánek, Bc. Hana Otáhalová, František Ouředník, Ing. Jiří Plíhal, Bc.
Edita Řezáčová, PhDr. Lenka Sosnovcová, Jaroslav Trpkoš, Mgr. Lukáš Umáčený, Věra Vlasáková
Omluveni: Mgr. Miroslava Rydvalová, Mgr. Vendula Šeflová, Mgr. Bc. Jana Šťastná
Pracovníci městského úřadu: Bc. Marcela Dražilová, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Ing. Pavel Král,
Bc. Stanislava Picková, Mgr. Jan Podlipský, Eva Štancíková
Tajemník: Mgr. Kamila Galetková
Zapisovatel: Jitka Libichová
Ověřovatelé: Dana Lamačová, Mgr. Petr Mazánek
Návrhová komise: Mgr. Vladimír Čermák, Jaroslav Trpkoš

Program jednání:

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
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22 - Různé
23 - Interpelace občanů

1 - Volba návrhové komise - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Na začátku každého jednání zastupitelstva města je třeba zvolit návrhovou komisi.
Na členy návrhové komise dnešního jednání zastupitelstva města jsou navrženi Jaroslav Trpkoš, Mgr.
Vladimír Čermák.

usnesení č. 99/2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 18 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch, J. Koloc, D.
Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (V. Čermák, J. Trpkoš)

2 - Jmenování ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Na začátku každého jednání zastupitelstva města je třeba jmenovat ověřovatele zápisu z tohoto
jednání. Na ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města jsou navrženi Mgr. Petr
Mazánek, Dana Lamačová.

usnesení č. 100/2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 18 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, O. Lochman, J. Mareš, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L. Sosnovcová, J.
Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (D. Lamačová, P. Mazánek)

3 - Schválení programu jednání - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Návrh programu dnešního jednání je připojen v příloze.

Diskuze: Mgr. Lochman (viz záznam: 05:15 - 06:28)

usnesení č. 101/2021

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu předloženého návrhu programu dnešního jednání takto:
1 - Volba návrhové komise
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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
 

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Rada města v době od jednání zastupitelstva města konaného 08.09.2021 zasedala k dnešnímu dni
(26.10.2021) v těchto termínech: 13.09.2021, 27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021 a 25.11.2021.
Další plánované zasedání rady města se uskuteční 10.11.2021.
Členům zastupitelstva, kteří nejsou členy rady města, jsou z jednotlivých zasedání rady města dávány
přehledy  usnesení  do  datového  skladu  bezprostředně  po  jejich  vyhotovení.  Dále  jsou  usnesení
zveřejňována na webu města.

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.

Usnesení bylo: PŘIJATO
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Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5 - Zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman ,
Ph.D.
Důvodová zpráva:

Na každém jednání zastupitelstva města jsou jejich předsedy předkládány zprávy z Kontrolního
výboru a Finančního výboru.

Diskuze: Mgr. Lochman, Mgr. Bína, Ing. Plíhal (viz záznam: 08:57 - 10:20)

usnesení č. 103/2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

6 - Převody nemovitostí - žádost o prodej pozemků p. č. 161/3 a p. č. 161/4 v k. ú. Buda -
předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek:
p. č. 161/3 o výměře 1373 m2 ostatní plocha – jiná plocha
p. č. 161/4 o výměře 4121 m2 lesní pozemek
vše v k. ú. Buda

Návrh kupní ceny: 17 Kč/m2 

Popis žádosti o prodej pozemku: Žádost je podána za účelem hospodaření s lesem a jeho údržby.

Vyjádření OLH: OLH je proti prodeji této parcely především z důvodů snižování celkové výměry
lesů města, která je 102 ha a již zadanému zpracování LHP na roky 2023-2032, kde je parcela 161/4
zahrnuta. Na předmětné parcele je lesní porost 4C8 ve věku 81 let se zastoupením Břízy bělokoré,
Borovice lesní a Topolu osiky. Celková zásoba porostu cca 80 m3. Při průměrné ceně (579 Kč/m3)
vyhlášené na rok 2021 vychází  jen cena dřeva na 1m2  plochy 11,24 Kč,  tímto bych považoval
navrhovanou cenu 17 Kč/m2 za neadekvátní, pokud se bude dále o prodeji jednat. Prodej přilehlé
parcely  161/3 k.  ú.  Buda zkomplikuje  těžbu,  a  především uskladnění  a  odvoz dřeva v  případě
těžby na parcele 161/4.
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Vyjádření komise SMRM: komise nedoporučuje prodej pozemků.

Vyjádření  rady  města:  rada  města  neschválila  zveřejnění  záměru  na  prodej  pozemků  a
nedoporučuje prodej pozemků.

Vyjádření FŠO: není relevantní

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

7 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo
Hradiště - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek požadovaný k prodeji: p. č. 820/1 o výměře 629 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště,
požadovaná část k prodeji cca 20 m2.

Návrh ceny za prodej pozemku: 700 Kč/m2

Popis žádosti o prodej pozemku:  Důvodem podání žádosti je rozšíření zahrady a její  celková
revitalizace pro rodinné účely a zároveň přístup vlastníka k domu pro účely zateplení a vybudování
nové zdi místo stávající staré.

Vyjádření odboru IKH: pozemek je nyní v pronájmu za účelem podnikání (nájemce Vilém Motl –
zahrada). Prodej části pozemku je možný. Nájemce byl s žádostí o prodej části pozemku srozuměn a
po dohodě s žadatelem s prodejem předmětné části pozemku souhlasí.

Vyjádření komise SMRM: komise SMRM doporučuje prodej části pozemku za cenu 1.000 Kč/m2.

Vyjádření  rady  města:  rada  města  schválila  zveřejnění  záměru  na  prodej  části  pozemku  a
doporučuje prodej části pozemku dle návrhu usnesení.

Vyjádření FŠO: není relevantní
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Diskuze: Ing. Mareš, Mgr. Lochman (viz záznam: 14:38 - 15:25)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

8 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku v k. ú. Lhotice u Bosně - obec
Dobrá Voda - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Na jednání zastupitelstva města dne 08.09.2021 nepřijalo zastupitelstvo v níže uvedené záležitosti
usnesení (prodej části pozemku za doporučenou cenu ve výši 700 Kč/m2) a žádost tak byla znovu
předložena k projednání komisi SMRM. Komise na svém prvním jednání doporučila prodej části
pozemku za cenu 700 Kč/m2. Po nepřijetí usnesení o prodeji části pozemku zastupitelstvem města
doporučuje komise po novém projednání prodej části pozemku za cenu 750 Kč/m2.  Důvodem je
finančně  nákladná  údržba  jinak  nepotřebného  pozemku  ve  vlastnictví  města  a  skutečnost,  že
pozemek  nelze  prodat  nikomu jinému.  Naopak  žadatelé  koupí  této  části  pozemku  rozšíří  svůj
pozemek tak, že přesáhne určitý rozměr a je možné ho rozdělit na dvě parcely. Koupí předmětné
části  pozemku tak svůj  pozemek značně zhodnotí.  Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované
projednání žádosti, byl záměr na prodej části pozemku již zveřejněn. Rada města doporučuje prodej
části pozemku dle návrhu usnesení.

Žadatel:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek: p. č. 485 o výměře 552 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Lhotice u Bosně,
část pozemku k prodeji o výměře cca 295 m2

Návrh kupní ceny: 450 Kč/m2

Popis žádosti o prodej pozemku: Žadatelé postavili nový RD č. p. 30 v místní části Dobrá Voda na
pozemku p. č. 483/1 v k. ú. Lhotice u Bosně. V rámci plánované výstavby nového oplocení domu,
které by však bylo náročné s ohledem na to, že hranice pozemku ve vlastnictví žadatelů se nachází ve
svahu a vybudování oplocení by v tomto místě bylo velmi pracné, chtějí žadatelé vybudovat oplocení
s pevným základem mimo svah na jejich pozemku, tj. níže a blíže ke komunikaci. Tímto záměrem by
však  došlo  k  zasažení  části  pozemku  ve  vlastnictví  města,  který  žadatelé  požadují  k  prodeji.
Odkupem by nebyl zasažen koridor komunikace.

Vyjádření OV: OV nezjistil žádný důvod, který by byl pádným pro vyslovení námitky či připomínky k
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navrhovanému  prodeji  pozemku.  OV  tedy  vyjadřuje  kladné  stanovisko  s  prodejem  zmíněného
pozemku žadatelům.

Vyjádření komise SMRM: viz první odstavec důvodové zprávy.

Vyjádření rady města: viz první odstavec důvodové zprávy.

Vyjádření FŠO: bez připomínek

Diskuze: Ing. Mareš, Mgr. Lochman (viz záznam: 17:20 - 18:24)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání přišli: PhDr. Lenka Sosnovcová (03.11.2021 17:28)
Během jednání odešli: PhDr. Lenka Sosnovcová (03.11.2021 17:28)

9 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku p. č. 2353/1 v k. ú. Mnichovo
Hradiště - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Níže uvedená žádost byla projednána na zastupitelstvu města dne 08.09.2021. Zastupitelstvo města
nepřijalo v této věci usnesení. Proto byla žádost znovu postoupena k projednání komisi SMRM.
Žadatelé byly s předchozím doporučením komise SMRM srozuměni (komise doporučovala výpůjčku
části pozemku na dobu určitou 5 let s tím, že poté si mohou žadatelé podat žádost o prodej části
pozemku znovu).  Žadatelé  možné obavy  komise  SMRM chápou a  zvyšují  cenu za  prodej  části
pozemku na 1.000 Kč/m2 z původních 500 Kč/m2. Komise žádost znovu projednala a trvá na svém
vyjádření a nedoporučuje prodej části pozemku. Pro daný záměr doporučuje uzavření smlouvy o
výpůjčce.

Žadatel:   xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek: p. č. 2353/1 o výměře 2477 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo
Hradiště, část pozemku k prodeji o výměře cca 25 m2

Návrh kupní ceny: 1.000 Kč/m2
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Popis žádosti o prodej pozemku: Jedná se o část svahu těsně přiléhající k pozemku p. č. 652. Svah
je zarostlý bez řádné péče. Žadatelé vlastní nemovitost přes silnici v ulici  Na Dvorcích naproti
zarostlému svahu. Žadatelé by chtěli část pozemku koupit a po poradě se zahradním architektem jej
zvelebit bezúdržbovou zelení. Majitel dotčeného pozemku p. č. 652, ke kterému svah přiléhá, o
pozemek zájem nemá a záměr žadatelů vítá.

Vyjádření komise SMRM: komise SMRM nedoporučuje prodej části pozemku, doporučuje řešit věc
výpůjčkou části pozemku (bezplatné užívání) na dobu určitou cca 5 let s tím, že po uplynutí této doby
si žadatel může znovu o prodej části pozemku požádat.

Vyjádření rady města: rada města nedoporučuje prodej části pozemku.

Vyjádření FŠO: bez připomínek

Diskuze: Ing. Mareš, Břicháček, Mgr. Lochman (viz záznam: 20:50 - 22:36)

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.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.11.2021

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 14 (J. Bína, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch, J. Koloc, D. Lamačová,
O. Lochman, J. Mareš, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, L. Sosnovcová, J. Trpkoš), Proti: 1 (P.
Břicháček), Zdrželo se: 5 (M. Bígl, P. Mazánek, E. Řezáčová, L. Umáčený, V. Vlasáková)

10 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej části pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Podolí u
Mnichova Hradiště - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Ž a d a t e l :  m a n ž e l é  x x x x x x x x x x x x x 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek: 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.

Návrh ceny za prodej pozemku: 350 Kč/m2

Popis žádosti o prodej pozemku: žadatelé jsou vlastníky sousedního pozemku p. č. st. 63/1 v k. ú.
Podolí u Mnichova Hradiště, jehož součástí je stavba pro bydlení – dům č. p. 2.  Při zaměřování
návesního prostoru v místní  části  Hoření  Kruhy,  ke kterému došlo v  rámci  vyřešení  narovnání
vlastnických  vztahů  ostatních  vlastníků  nemovitostí,  a  které  byli  vyřešeny  schválením  prodeje
přeplocených částí pozemků zastupitelstvem města, bylo dodatečně zjištěno i přeplocení pozemku ve
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vlastnictví žadatelů do pozemku města. K přeplocení došlo již v dávné minulosti. U vlastníků okolních
nemovitostí schválilo zastupitelstvo města kupní cenu za prodej přeplocených částí pozemků cenu ve
výši 350 Kč/m2 (ZaMě prosinec 2020). Odbor IKH doporučuje tuto cenu zachovat i v tomto případě
narovnání vlastnických vztahů.

Vyjádření komise SMRM: komise doporučuje prodej části pozemku dle návrhu usnesení.

Vyjádření rady města: rada města doporučuje prodej části pozemku dle návrhu usnesení.

Vyjádření FŠO: bez připomínek

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

11 - Převody nemovitostí - Žádost o prodej pozemku p. č. 2337/2 v k. ú. Mnichovo
Hradiště - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek požadovaný k prodeji:  p. č. 2337/2 o výměře 3 425 m2  trvalý travní porost v k. ú.
Mnichovo Hradiště

Návrh ceny za prodej pozemku: 62 Kč/m2

Popis žádosti o prodej pozemku: žadatelka má v současné době pozemek pronajatý. O prodej
pozemku žádá společně se svým synem. Pozemek je zarostlý nálety a žadatelku stojí jeho údržba
značné investice, čas i práci. Dle vyjádření žadatelky je třeba pozemek zbavit vzrostlých keřů, náletů
a některých vzrostlých stromů. Dále je třeba zasypat díry po vybraných stromech (keřích), které
odstranil  bývalý  vlastník  pozemku  p.  Kocman.  V  tuto  chvíli  není  možné  dostat  na  pozemek
mechanizaci. Část pozemku má v nájmu spolek Junák – český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z.
s. za účelem vytvoření příjezdové cesty pro auta k pozemku p. č. 397/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště,
který nájemce užívá. Žadatelka chce tento příjezd zachovat, je ochotna uzavřít nájemní smlouvu,
případně smlouvu o zřízení věcného břemene pro zachování přístupu.
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Vyjádření komise SMRM: komise nedoporučuje prodej pozemku.

Vyjádření rady města: rada města neschválila zveřejnění záměru a nedoporučuje prodej pozemku.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Diskuze: Ing. Mareš (viz záznam: 27:26 - 27:54)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

12 - Převody nemovitostí - Nabídka na prodej zemědělských pozemků v k. ú. Boseň -
předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Vlastník: xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek nabízený k odkupu: p. č. 353/42 o výměře 10 607 m2 orná půda v k. ú. Boseň

Návrh ceny za odkup pozemku: nebyla uvedena

Popis žádosti o prodej pozemku: vlastník nabízí městu k odkupu pozemek v k. ú. Boseň. V jeho
bezprostřední blízkosti nemá město žádný pozemek ve svém vlastnictví.

Vyjádření komise SMRM: komise nedoporučuje odkup pozemku.

Vyjádření rady města: rada města nedoporučuje odkup pozemku.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Diskuze: Ing. Mareš (viz záznam: 29:45 - 30:08)

usnesení č. 110/2021
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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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

13 - Převody nemovitostí - návrh na narovnání vlastnických vztahů - komunikace v místní
části Sychrov, k. ú. Sychrov nad Jizerou - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

V rámci připravované rekonstrukce místní  komunikace v místní  části  Sychrov byla komunikace
geodeticky zaměřena. Vlastnické nesoulady, které byly tímto zaměřením zjištěny, nyní předkládáme
k projednání pro jejich narovnání.

Vlastník 1:   xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemky ke směně (nově vzniklé pozemky dle GP 460-171/2021):
p. č. 11/3 o výměře 8 m2 zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní vlastník xxxxxxxxxxxxxxx)
p. č. 284/21 o výměře 6 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní
vlastník město)

Návrh ceny za doplatek zbylé výměry: směna bez doplatku.

V l a s t n í k  2 :    x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                     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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemky ke směně (nově vzniklé pozemky dle GP 460-171/2021):
p. č. 360 o výměře 7 m2 zastavěná plocha v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní vlastník xxxxxxxx)
p. č. 284/17 o výměře 30 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní
vlastník město)

Návrh ceny za doplatek zbylé výměry: směna doplatek 350 Kč/m2.

Vlastník 3:   xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemky k odkupu (nově vzniklé díly pozemku dle GP 460-171/2021):
díl „a“ o výměře 26 m2 – odděleno od pozemku p. č. 284/8
díl „b“ o výměře 2 m2 – odděleno od pozemku p. č. st. 17
díl „c“ o výměře 4 m2 – odděleno od pozemku p. č. 14
Celkem výměra k odkupu 32 m2

Návrh ceny za odkup předmětných dílů: 200 Kč/m2.

V l a s t n í k  4 :    x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

Pozemky ke směně (nově vzniklé pozemky dle GP 460-171/2021):
p. č. 15/4 o výměře 99 m2 zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní vlastník xxxxxxx)
p. č. 284/21 o výměře 12 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní
vlastník město)

Návrh ceny za doplatek zbylé výměry: směna doplatek 200 Kč/m2., případná směna okolo
domu.

Vlastník 5:   xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek k prodeji (nově vzniklý pozemek dle GP 460-171/2021):
p. č. 284/19 o výměře 50 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní
vlastník město)

Návrh ceny za prodej pozemku: 350 Kč/m2.

V l a s t n í k  6 :    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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek k prodeji (nově vzniklý pozemek dle GP 460-171/2021):
p. č. 284/18 o výměře 34 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou (nyní
vlastník město)

Návrh ceny za prodej pozemku: 350 Kč/m2.

Vyjádření komise SMRM: komise doporučuje narovnání vlastnických vztahů viz uvedené návrhy
řešení u jednotlivých vlastníků výše a dle připravených návrhů usnesení.

Vyjádření rady města: rada města doporučuje narovnání vlastnických vztahů viz uvedené návrhy
řešení u jednotlivých vlastníků výše a dle připravených návrhů usnesení.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Diskuze: Ing. Mareš, Mgr. Lochman (33:30 - 34:08)

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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Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 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
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T: 30.06.2022

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 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.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

14 - Převody nemovitostí - Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - SPU -
sportovní a rekreační plocha - lokalita U stadionu v MH - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Na základě územního plánu je v lokalitě U stadionu v Mnichově Hradišti plánováno vybudování
sportovních a rekreačních ploch. Některé pozemky v této lokalitě jsou však ve vlastnictví státu
(právo hospodaření s těmito pozemky mají jak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -
město jedná s ÚZSVM o bezúplatném převodu těchto pozemku, tak i Státní pozemkový úřad).

Pozemky ve vlastnictví státu (SPU) požadované ke směně:
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p. č. 2368/6 o výměře 1543 m2 orná půda
p. č. 2368/7 o výměře 4099 m2 orná půda
celkem                        5642 m2

1.  V  rámci  pravidel  SPU  pro  bezúplatný  převod  pozemků  na  město  Mnichovo  Hradiště  však
předmětné pozemky nesplňují kritéria pro daný bezúplatný převod. Pro získání pozemků do majetku
města je možná následující možnost:

směna pozemků za pozemky ve vlastnictví města v poměru 1:1,3 - pozemky nesmí být
v  zastavěných  územích  ani  v  zastavitelných  územích  města,  musí  se  jednat  o
zemědělské pozemky

Odbor IKH připravil návrhy pozemků, které by do případné směny byly vhodné. Pokud zastupitelstvo
města na základě doporučení rady města a komise SMRM schválí podání žádosti o směnu pozemků a
do směny vloží některé z předložených variant, bude vyřízení žádosti trvat cca 1 rok. Pozemky v
obou katastrálních území jsou pro směnu vhodné. Na navržené pozemky nenavazují žádné další
pozemky ve vlastnictví města, v lánu stojí .

Pozemky ve vlastnictví města vhodné ke směně v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště:
p. č. 280/1 o výměře 7193 m2 orná půda
p. č. 335/2 o výměře 245 m2orná půda
celkem                    7438 m2

Pozemky ve vlastnictví města vhodné ke směně v k. ú. Mnichovo Hradiště:
p. č. 2528/24 o výměře 1203 m2 orná půda
p. č. 2528/36 o výměře   344 m2 orná půda
p. č. 2528/38 o výměře 6148 m2 orná půda
celkem                         7695 m2

2. Pozemky ve vlastnictví SPU lze prostřednictvím směny převést i na fyzickou osobu. Zde platí
následující pravidlo:

směna pozemků za pozemky ve vlastnictví fyzické osoby v poměru 1:2 - pozemky
nesmí být v zastavěných územích ani v zastavitelných územích města, musí se jednat o
zemědělské pozemky

Vedení města jednalo s panem Rakouským, který chce předmětné pozemky získat pro rozšíření
tenisového areálu v Mnichově Hradišti. Pan Rakouský do směny pozemků nabízí pozemky ve svém
vlastnictví.

3. Protože dosud není zpracovaná žádná studie daného území a není zřejmé, jak budou sportoviště
rozvržena a s ohledem na velký zájem vedení Tenisového Klubu v Mnichově Hradišti na rozšíření
tenisového areálu přichází v úvahu také možnost, aby

město Mnichovo Hradiště požádalo o směnu části pozemků ve vlastnictví státu (poměr
pozemků ke směně 1:1,3)
pan Rakouský požádal o směnu části pozemků ve vlastnictví státu (poměr pozemků ke
směně 1:2)

V tomto případě budou předmětné pozemky ve vlastnictví státu požadované ke směně rozděleny
geometrickým plánem dle dohody města a pana Rakouského.
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Vyjádření odboru IKH:
Varianta 1 - O směnu pozemků požádá pouze město. Výhodou je, že město bude mít pozemky ve
svém vlastnictví a tvorba areálu bude pod jeho plnou kontrolou. Nevýhoda z této směny pramení pro
tenisový klub, který se chce rozšířit a vybudovat větší sportovní zázemí bez ohledu vývoj této oblasti
v režii města Mnichovo Hradiště.
Varianta 2 - Pokud o směnu pozemků požádá pouze pan Rakouský, bylo by nutné ujednat dohodu
mezi městem a panem Rakouským, na základě které část pozemků, které nebude třeba pro rozvoj
tenisového areálu, převede bezúplatně městu.
Varianta 3 - Se jeví jako ideální varianta. Pan Rakouský může požádat o část pozemků potřebnou k
rozvoji tenisového klubu a město požádá o směnu části pozemků pro zbytek areálu. Zde se obě
strany musí dohodnout na dělení pozemku.

Vyjádření komise SMRM: komise doporučuje radě města, aby o pozemky ve vlastnictví SPÚ, p. č.
2368/6 o výměře 1543 m2 orná půda, p. č. 2368/7 o výměře 4099 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo
Hradiště požádalo město MH.

Vyjádření rady města: rada města doporučuje, aby o pozemky ve vlastnictví SPÚ, p. č. 2368/6 o
výměře 1543 m2 orná půda, p. č. 2368/7 o výměře 4099 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště
požádalo město MH. Rada města doporučuje jako vhodné pozemky do směny nabídnou pozemky v k.
ú. Veselá u Mnichovo Hradiště - viz návrh usnesení.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Diskuze: Mgr. Lochman (viz záznam: 40:23 - 44:32)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

15 - Pozemkové úpravy v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště – schválení aktualizace návrhu
plánu společných zařízení - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Zpracovatel plánu společných zařízení: GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň
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Objednatel plánu společných zařízení:  Státní  pozemkový úřad,  Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha, Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01, Mladá Boleslav

Popis žádosti: Na základě § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů žádá
objednatel plánu společných zařízení v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště o schválení aktualizace
návrhu  plánu  společných  zařízení  v  k.  ú.  Podolí  u  Mnichova  Hradiště  v  rámci  probíhajících
komplexních pozemkových úprav. Aktualizace se týká navržení doplňkových cest DC25 – DC34 pro
zpřístupnění půdních bloků a liniových interakčních prvků IP 10 – IP 13. Tyto cesty budou v případě
potřeby vytyčeny bez stavebních prací. Došlo ke zrušení navržené doplňkové cesty DC21. Dostatečná
pro danou oblast zůstává doplňková cesta DC24.

Závěrečné jednání ke KoPÚ v k. ú. Podolí u Mnichovo Hradiště se uskutečnilo dne 06.10.2021.
Závěrečnému jednání předcházelo jednání sboru volených zástupců (za město Mnichovo Hradiště je
voleným  zástupcem  Ing.  Pavel  Král).  Na  jednání  bylo  zkonstatováno,  že  veškeré  priority  na
vybudování společných zařízení byly zachovány. Jako priority pro realizaci jsou navrženy polní cesty
HC1, HC3b, VC8a-R, VC8b, VC25 a Tůň 2. Během příštího roku budou pozemkové úpravy dokončeny
a proběhne zápis nových pozemků na katastrální úřad. S ohledem na finanční možnosti SPU pak
bude po dohodě s městem Mnichovo Hradiště přistoupeno k realizacím hlavních prvků společných
zařízení.

Na závěrečném jednání poděkovali zástupci objednatele městu Mnichovo Hradiště za spolupráci a za
poskytnutí prostorů pro veřejná projednávání.

Vyjádření odboru IKH: odbor IKH doporučuje schválit aktualizaci plánu společných zařízení dle
žádosti.

Vyjádření rady města: rada města doporučuje schválit aktualizaci plánu společných zařízení dle
žádosti.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Diskuze: Ing. Mareš (viz záznam: 46:51 - 47:30)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0
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16 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 5/2021 - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman ,
Ph.D.
Důvodová zpráva:

V navržené změně rozpočtu jsou zvýšeny příjmy o 6.660.000 Kč a sníženy výdaje o 7.236.000 Kč. 
Celkové saldo v upraveném rozpočtu je přebytek 13.767.000 Kč.

V daňových příjmech jsou jen menší změny dle toho, jaký je skutečný výběr příslošné daně nebo
poplatku. Celkem jsou tyto příjmy navýšeny o 330.000 Kč.

V dotacích je celkové navýšení 4.515.000 Kč, z toho neinvestičních 3.805.000 Kč, investičních
710.000 Kč. Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější průtokové dotace do škol - 2.643.000 Kč
(jsou i ve výdajích), dále jsme obdrželi zálohu na volební výdaje 371.000 Kč, dotaci na regeneraci
památkové zóny 399.000 Kč a finanční prostředky pro OSPOD 231.000 Kč. V investičních dotacích
jsme inkasovali dotaci na akci Lesopark schodiště - II. etapa.

Nedaňové příjmy jsou navýšeny o 370.000 Kč  - byly upraveny dle skutečného výběru těchto příjmů.

Významnější je navýšení kapitálových příjmů, a to výhradně o investiční dary. Celkové zvýšení
kapitálových příjmů činí 1.445.000 Kč.

Výdaje se celkově snižují o 7.236.000 Kč. V provozních výdajích je však požadováno zvýšení o
6.114.000 Kč, významné snížení je však u kapitálových výdajů, a to o 13.350.000 Kč. Více k
jednotlivým položkám je uvedeno v přiložené tabulce. (V běžných výdajích je požadavek o navýšení
mzdových prostředků pro MěP o 45.000 - dotace, proto je i samostatné usnesení o navýšení.)

Předpokládaný zůstatek na běžných účtech k 31.12.2021 je po 5. změně rozpočtu 77.783.000 Kč.

Diskuze: Mgr. Lochman, Ing. Kolomazníková, (viz záznam: 50:50 - 56:52)

usnesení č. 119/2021

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

Z: vedoucí FŠO
T: Ihned

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

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
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Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 19 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (P. Mazánek)

17 - Výsledky participativního rozpočtu města Mnichovo Hradiště - předkládá: Mgr.
Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Dne 28. 4. 2021 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 36/2021 "Pravidla a postup tvorby
participativního rozpočtu města Mnichovo Hradiště", dále usnesením č. 37/2021 požadovalo zařadit
1.000.000 Kč na realizaci vybraných návrhů občanů do návrhu rozpočtu pro rok 2022 a usnesením
č.  38/2021 požadovalo připravit evaluační nástroj, který bude sloužit k systematickému hodnocení
participativního rozpočtu města a ke shromáždění podnětů k jeho případným budoucím úpravám.

Pilotní ročník participativního rozpočtu proběhl pod názvem Meloun pro Hradiště s následujícím
harmonogramem:

Schválení pravidel zastupitelstvem (28. 4.)
Prezentace  podoby  projektu  prostřednictvím  vytipovaných  komunikačních  kanálů  a  sběr
návrhů on-line formulářem (3. 5.)
Prezentace podoby participativního rozpočtu na on-line veřejném setkání (13. 5. od 18:00)
Uzavření příjmu návrhů (6. 6.)
Setkání veřejnosti a autorů nad podanými návrhy (22. 6. od 17:00)
Finalizace návrhů ve spolupráci úřad – autor (24. 8.)
Informování občanů o finální podobě návrhů a způsobu hlasování, zahájení hlasování a výstava
návrhů spojená se zahájením hlasování (11. 9.)
Ukončení hlasování (4. 10.)

Do prvního ročníku podalo 27 navrhovatelů celkem 34 návrhů. 21 návrhů bylo posouzeno jako
realizovatelné  a  ty  postoupily  do  hlasování  veřejnosti.  Hlasování  se  zúčastnilo  celkem  697
hlasujících.  Hlasy  56  z  nich  musely  být  vyřazeny,  protože  nesplnili  podmínku  použití  jednoho
negativního hlasu po použití dvou hlasů pozitivních.

Podpořené návrhy:

Pěšky na Vostrov - Tomáš Majdloch (400 tis. Kč), 1. v pořadí1.
Klášná-kašna - Karel Maděra (300 tis. Kč), 2. v pořadí2.
Inline v Hradišti - Martin Bígl (140 tis. Kč), 4. v pořadí3.

Podpořen nebyl 3. návrh v pořadí Rozkvetlý a bezpečný park - Marie Kučerová (540 tis. Kč) ani
6. návrh v pořadí Lezecká stěna / boulder - Zuzana Tomášová (500 tis. Kč), protože na ně již
nevystačovali  finanční  prostředky.  Ostatní  návrhy,  např.  5.  návrh  v  pořadí  Stolní  tenis  pro
Hradiště - Maxim Maděra (100 tis. Kč) nezískaly podporu alespoň 25 % hlasujících (minimálně 175
kladných hlasů).

Realizace podpořených návrhů proběhne v roce 2022. Aktuálně probíhá evaluace pilotního ročníku
společností  AGORA  CE,  o.p.s..  Součástí  bude  evaluační  nástroj  k  systematickému  hodnocení
participativního rozpočtu města a ke shromáždění podnětů k jeho případným budoucím úpravám,
který bude mít město k dispozici pro vlastní evaluaci budoucích ročníků. S výsledky evaluace a
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návrhy na úpravu participativního rozpočtu budou zastupitelé seznámeni na prosincovém jednání. Se
spuštěním dalšího ročníku participativního rozpočtu počítáme v roce 2023.

Pilotní ročník participativního rozpočtu podpořil Nadační fond ŠKODA AUTO částkou 345 tis. Kč a po
schválení realizace vybraných návrhů bude podána žádost o dotaci ve výši 50 tis. Kč na Středočeský
kraj.

Přílohou  tohoto  podkladu  jsou  Pravidla  a  postup  tvorby  participativního  rozpočtu  a  Výsledky
hlasování. Podrobné informace o průběhu prvního ročníku participativního rozpočtu jsou na webu
https://melounprohradiste.cz.

Vyjádření FŠO:  

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)

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 19 (J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch, J. Koloc,
D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová,
L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Bígl)

18 - Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pro organizaci Luma MB, z.s. -
předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Organizace Luma MB, podala žádost na svoji činnost na letošní rok 2021 ve výši 70.000 Kč. Na
základě doporučení komise ROASOC byla navržená částka ve výši 10.000 Kč. Po doporučení rady
přidělilo zastupitelstvo dotaci ve výši 10.000 Kč (usnesení č. 42/2021 ze dne 28.04.2021).

Organizace Luma požádala 19.08.2021 o další finanční podporu na svoji činnost.

Většina členů komise ROASOC se vyjádřila zamítavě. Po diskusi Rady města však bylo rozhodnuto
dotaci navýšit o 10.000 Kč, zejména z toho důvodu, že činnost organizace Luma v Komunitním
centru je nutnou podmínkou udržitelnosti projektu Komunitního centra. V případě výpadku jejich
fungování by město muselo dotaci na výstavbu Komunitního centra vrátit.

Paní ředitelka organizace Luma ve svém dopise uvádí, že počty jejich klientů jsou v letošním roce
srovnatelné s počtem klientů v loňském roce, kdy dotace činila 20.000,-Kč.

https://melounprohradiste.cz
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Vyjádření FŠO:  Vzhledem k tomu, že požadovaná částka byla 70.000 Kč,  je  nutné rozhodnutí
zastupitelstva.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 20 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E.
Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

19 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Požadavek  na  změnu  vyhlášky  vychází  z  legislativy  -  ze  zákona  č.  565/1990  Sb.,  o  místních
poplatcích. Novelou zákona je umožněno více způsobů poplatků (dle váhy, objemu...),  ale je též
zachována možnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, což je v podstatě stejný typ
poplatku, jaký je v našem městě zavedený letos a v předchozích letech, tedy 1 poplatek na osobu
trvale žijící nebo objekt k bydlení, kde není hlášená trvale žádná osoba (zjednodušeně vyjádřeno).

V návrhu je ponechána výše poplatku jako letos - tedy 600 Kč na osobu (maximální výše poplatku dle
zákona je 1.200 Kč na poplatníka). Při této výši poplatku (600 korun) je příjem do rozpočtu města cca
5 mil. Kč, náklady města na odpadové hospodářství však představují v roce 2021 cca 15 mil. a v roce
2022 až 19 mil. Reálná výše výdajů na odpadové hospodářství města na 1 poplatníka tedy přesahuje
přes 2 tisíce Kč!!!

Základem návrhu je vzor zpracovaný ministerstvem vnitra. Oproti současné vyhlášce jsou v návrhu
drobnější nevýznamné odchylky, nejvýznamnější snad je jen možnost osvobození pro poplatníka,
který platí tento poplatek v jiné obci.

Diskuze: Ing. Mareš, Ing. Plíhal, Břicháček, Bc. Řezáčová, Mgr. Lochman, Lamačová, Mgr. Hluchý
(viz záznam: 01:08:40 - 01:36:20)

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
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T: ihned

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 17 (M. Bígl, J. Bína, V. Čermák, E. Hajzlerová, O. Knobloch, J. Koloc, D. Lamačová,
O. Lochman, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L. Sosnovcová, J. Trpkoš,
L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (P. Břicháček, J. Hluchý, J. Mareš)

20 - Návrh na změnu výkonu funkce starosty města - neuvolněný starosta - předkládá:
Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Dne 09.10.2021 byl současný starosta města Mnichovo Hradiště Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. zvolen
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stal se tak poslancem. Vzhledem k nově
vzniklé situaci se pan starosta rozhodl, že požádá zastupitelstvo města o změnu ve výkonu funkce
starosty města - a sice z uvolněné funkce do neuvolněné funkce starosty města. Důvodem je
časové vytížení spojené s prací v Poslanecké sněmovně.

Předkládáme proto zastupitelstvu města návrh na přijetí usnesení o změně výkonu funkce starosty
města s platností od 15.11.2021.

V souvislosti s výkonem funkce poslance dochází také na základě zákona o obcích ke změně ve
výplatě odměny za výkon funkce starosty města. Na takovou možnost pamatuje zákon o obcích, který
uvádí v § 72:

§ 72
(1) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce odměnu. Odměna se
poskytuje ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou budou
členové zastupitelstva obce uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo obce jako
takovou funkci určilo. Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je poslancem, senátorem nebo
členem vlády, poskytuje obec odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela
uvolněnému členovi zastupitelstva obce.
(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu. V
takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode
dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.
(3)  V  usnesení  podle  odstavce  2  zastupitelstvo  obce  stanoví  výši  odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění
individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva obce uložilo, a předem
stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. Usnesení podle
odstavce  2  pozbývá  účinnosti  ukončením  funkčního  období  zastupitelstva  obce,  které  odměnu
stanovilo.
(4)  Neuvolněnému členovi  zastupitelstva  obce,  který  vykonává  funkci  starosty,  poskytuje  obec
odměnu v  rozmezí  od  0,3  do  0,6násobku výše  odměny,  která  by  náležela  uvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Pokud zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení
do funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

S ohledem na skutečnost zvolení poslancem dochází ke snížení odměny za výkon funkce starosty
města dle § 72 odst.1 na 0,4násobek výše odměny, která by mu jinak náležela při standardním
výkonu uvolněné funkce starosty města. Ve stejnou chvíli začíná poslanec pobírat odměnu za výkon

https://app.codexis.cz/doc/CR/5008#L1687
https://app.codexis.cz/doc/CR/5008#L1687
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funkce poslance a náhrady, na které má nárok z titulu své funkce.

Jakmile zastupitelstvo umožní změnu výkonu funkce starosty z uvolněného na neuvolněného starostu
města, poskytuje mu odměnu dle § 72 odst. 4 v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by
náležela uvolněnému starostovi.

Odměnu neuvolněného starosty Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D.  navrhujeme od 15.11.2021 stanovit
ve výši 0,5násobku výše odměny, která by mu náležela, pokud by byl uvolněn do funkce starosty
města.

Diskuze: Mgr. Lochman (viz záznam: 01:38:03 - 01:43:50)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 18 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, O. Knobloch, J. Koloc,
D. Lamačová, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L. Sosnovcová,
J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Hluchý, O. Lochman)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 18 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, O. Knobloch, J. Koloc,
D. Lamačová, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L. Sosnovcová,
J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Hluchý, O. Lochman)

21 - Rezignace člena rady města a volba nového člena rady města - předkládá: Mgr.
Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Bod pro operativní  projednávání aktuálních záležitostí,  které nemohly být připraveny v řádném
termínu. 
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Je pravděpodobné že se bude na jednání ZM projednávat personální změna ve složení rady města.
Vzhledem k probíhajícím jednáním v orgánu města bude změna personálního složení představena až
přímo na jednání zastupitelstva. Zároveň bude připravena volba nového člena rady města.

Diskuze: Mgr. Lochman, Ing. Plíhal (viz záznam: 01:46:54 - 01:53:26)

usnesení č. 126/2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 19 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Otáhalová)

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.

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 17 (M. Bígl, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, O. Knobloch, J. Koloc, D.
Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, L. Sosnovcová, J.
Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Bína, J. Hluchý, E. Řezáčová)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

Hlasování: Pro: 19 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, D. Lamačová, O. Lochman, J. Mareš, P. Mazánek, H. Otáhalová, F. Ouředník, E. Řezáčová,
L. Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Plíhal)

22 - Různé - předkládá: Mgr. Kamila Galetková
Diskuze: Mgr. Lochman pozvánka na neděli odhalení sochy Budovce (viz záznam: 1:54:45 - 1:55:50)

Mgr. Lochman - termín jednání pracovního zastupitelstva k rozpočtu města na rok 2022 - 22.11.2021
v 18:30

Mgr. Lochman další zastupitelstva je 13.12.2021 od 17:00 tady na sále.

23 - Interpelace občanů - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:
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Podle jednacího řádu ZaMě musí být nejpozději v 19:00 hod. umožněno občanům města vystoupit na
jednání ZaMě (interpelace).

Diskuze: Nebyla.
 
Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta
 

Ing. Jan Mareš
místostarosta

 
Mgr. Petr Mazánek
ověřovatel
 

Dana Lamačová
ověřovatel

 
 

Jednání bylo ukončeno v 19:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven 2. prosince 2021.


