
1/16

Zápis č. 1

z jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště, které se uskutečnilo

dne 17. 2. 2021 od 17:00 hodin v/na sál kina

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, Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D., Ing. Jan Mareš, Bc.
Hana Otáhalová, František Ouředník, Ing. Jiří Plíhal, Mgr. Miroslava Rydvalová, Bc. Edita Řezáčová,
Mgr. Bc. Jana Šťastná, Jaroslav Trpkoš, Mgr. Lukáš Umáčený, Věra Vlasáková
Omluveni: Ing. Mgr. Václav Haas, Dana Lamačová, Mgr. Vendula Šeflová
Pozdější příchod: PhDr. Lenka Sosnovcová
Pracovníci městského úřadu: Bc. Marcela Dražilová, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Ing. Pavel Král,
Ing. Radek Matějů, Mgr. Jan Podlipský, Aleš Rychlý, Eva Štancíková, Ing. Petr Vojtek, Bc. Josef
Záhora
Tajemník: Mgr. Kamila Galetková
Jméno zapisovatele: Jitka Libichová
Ověřovatelé: Mgr. Jan Hluchý, Mgr. Miroslava Rydvalová
Návrhová komise: Ing. Jiří Plíhal, František Ouředník

Program jednání:

1 - Slib zastupitele města
2 - Volba návrhové komise
3 - Jmenování ověřovatelů zápisu
4 - Schválení programu jednání
5 - Zpráva o činnosti rady města
6 - Zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru
7 - Převody nemovitostí - žádost o prodej pozemků p. č. 694/1 a p. č. 307/1 v k. ú. Olšina
8 - Převody nemovitostí - návrh na odkup části pozemku p. č. st. 14 pod místní komunikací v k. ú.
Sychrov nad Jizerou
9 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště - návrh nových pozemků
10 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 1/2021
11 - Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2021
12 - Zrušení dobrovolného svazku obcí Drábské světničky
13 - Dotační program 2021 - 1.kolo
14 - Udělení čestného občanství
15 - Volba přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi
16 - Kontrolní výbor - jmenování člena a volba předsedy
17 - Různé
18 - Interpelace občanů

1 - Slib zastupitele města - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Dne 18.12.2020 obdržel starosta města v souladu s § 55 odst. 2, písmena b) zákona 491/2001 Sb., o
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volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, písemnou rezignaci
na mandát člena zastupitelstva města od Ing. Aleše Jiráska. Z citovaného zákona vyplývá, že mandát
končí dnem, kdy rezignaci starosta města převezme. Podle § 56 odst. 1) nastupuje na uvolněné místo
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, což byla v tomto
případě paní Věra Dandová. Náhradník nastupuje dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku
mandátu, což bylo 19.12.2020. 

Dne 12.01.2021 obdržel starosta města v souladu s § 55 odst. 2, písmena b) výše citovaného zákona,
písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva města od paní Věry Dandové. Jak již bylo výše
uvedeno, mandát končí dnem, kdy rezignaci starosta města převezme a na uvolněné místo nastupuje
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, což je v tomto případě
Mgr.  Bc.  Jana  Šťastná,  a  to  dnem následujícím  po  dni,  kdy  došlo  k  zániku  mandátu,  což  je
13.01.2021.  Dle  odstavce  2)  §  56  zákona 491/2001 Sb.  rada  obce  předá  nastoupenému členu
zastupitelstva osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva, a to do 15 dnů od uprázdnění
mandátu.

Nový člen zastupitelstva složí před započetím jednání zastupitelstva slib podle § 69 odst. 2) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění tak, aby byl již platným, hlasujícím členem zastupitelstva.

Přílohy:
Příloha č. 1: Slib_zastupitele.pdf

usnesením č. 1/2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města, kterým podle §
69 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění se dne 13. ledna 2021 stala z kandidátní listiny
ANO 2011 Mgr. Bc. Jana Šťastná, bytem Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, J.
Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

2 - 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(y):

František Ouředník a Ing. Jiří Plíhal.

usnesením č. 2/2021

Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Františka Ouředníka a Ing. Jiřího Plíhala.

Hlasování: Pro: 17 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, J. Hluchý, O. Knobloch,
J. Koloc, O. Lochman, J. Mareš, H. Otáhalová, M. Rydvalová, E. Řezáčová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L.
Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (F. Ouředník, J. Plíhal)
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3 - 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(y):

Mgr. Jan Hluchý a Mgr. Miroslava Rydvalová.

usnesením č. 3/2021

Zastupitelstvo města jmenuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jana Hluchého a Mgr. Miroslavu
Rydvalovou.

Hlasování: Pro: 17 (M. Bígl, J. Bína, P. Břicháček, V. Čermák, E. Hajzlerová, O. Knobloch, J. Koloc,
O. Lochman, J. Mareš, H. Otáhalová, F. Ouředník, J. Plíhal, E. Řezáčová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L.
Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Hluchý, M. Rydvalová)

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

Návrh programu dnešního jednání je připojen v příloze.

Přílohy:
Příloha č. 1: Program_20210217.pdf

usnesením č. 4/2021

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, J.
Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

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

Rada města v době od jednání zastupitelstva města konaného 16.12.2020 zasedala k dnešnímu dni
09.02.2021 v těchto termínech: 21.12.2020, 11.01.2021, 18.01.2021 a 01.02.2021.

Další plánované zasedání rady města se uskuteční 15.02.2021.

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.

usnesením č. 5/2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od 16.12.2020
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do 17.02.2021.

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, J.
Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

6 - 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.

usnesením č. 6/2021

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

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, J.
Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

7 - Převody nemovitostí - žádost o prodej pozemků p. č. 694/1 a p. č. 307/1 v k. ú. Olšina -
předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Ž a d a t e l é :  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 x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek požadovaný k prodeji:
p. č. 694/1 o výměře 1180 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, požadovaná výměra k prodeji cca
90 m2

p. č. 307/1 o výměře 688 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, požadovaná výměra k prodeji cca
10 m2

vše v k. ú. Olšina

Návrh ceny za prodej pozemku: 700 Kč/m2

Popis žádosti o prodej pozemku: žadatelé jsou příbuznými současných vlastníků sousední parcely p.
č. st. 79 v k. ú. Olšina, jejíž součástí je dům s č. p. 16 v místní části Olšina. Důvodem podání žádosti
je zvětšení plochy pozemku s předpokladem úpravy stavby za účelem trvalého bydlení. Do budoucna
žadatelé předpokládají převod od současných vlastníků (rodiče) do jejich vlastnictví.

Vyjádření rady města: rada města nedoporučuje prodej pozemků.

Vyjádření komise SMRM: komise nedoporučuje prodej pozemků z níže uvedených důvodů.

Vyjádření odboru IKH: Požadované části pozemku k prodeji jsou součástí účelové komunikace, která
je průchozí, v místní části Olšina. Jejím prodejem by došlo k zániku této cesty.

Vyjádření OV: OV s prodejem pozemku soukromé osobě nesouhlasí:
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1. Ulička se využívá k průchodu osob z jižní části obce na náves (ke kontejnerům, k autobusové
zastávce, atd.). Prodejem by se tento průchod uzavřel. Obcházení po hlavní komunikaci je pro pěší
nebezpečné.
2. Zamezil by se částečně přístup k domu č.p. 8, kde je z uličky vchod na pozemek a do dílny.
Zároveň by byl zkomplikován vývoz septiku z pozemku. Tímto omezením by se snížila i hodnota této
nemovitosti.
3. Město by nemělo prodávat své pozemky sloužící, byť jen částečně, jako komunikace.

Vyjádření FŠO: bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1: Olsina_foto_zakres.pdf

usnesením č. 7/2021

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 694/1 o výměře cca 90 m2 ostatní plocha
– ostatní komunikace a části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Olšina dle zákresu
m a n ž e l ů m  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 x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z: vedoucí odboru IKH
T: 28.02.2021

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, J.
Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

8 - Převody nemovitostí - návrh na odkup části pozemku p. č. st. 14 pod místní
komunikací v k. ú. Sychrov nad Jizerou - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

V l a s t n í c i :  x x x x x x x x x x x x  a  x x x x x x x x x x x x x x x ,  o b a  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozemek  požadovaný  k  odkupu:  p.  č.  st.  14  o  výměře  1082  m2  zastavěná  plocha  a  nádvoří,
požadovaná výměra k odkupu cca 30 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou

Návrh ceny za odkup pozemku: 200 Kč/m2

Popis návrhu na odkup pozemku: Na části  pozemku v soukromém vlastnictví  se nachází místní
komunikace  v  místní  části  Sychrov  ve  vlastnictví  města  Mnichovo  Hradiště.  Město  Mnichovo
Hradiště  připravuje  rekonstrukci  této  komunikace.  Vlastníci  byli  osloveni  s  nabídkou na odkup
zasažené části pozemku stavbou ve vlastnictví města. S navrhovanou cenou na odkup ve výši 200
Kč/m2 byli vlastníci seznámeni a budou ji respektovat. Cena 200 Kč/m2 je ustálená cena za výkup
pozemků pod místní komunikací.

Vyjádření rady města: rada města schvaluje odkup části pozemku dle návrhu usnesení.

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

Vyjádření OV: OV souhlasí s odkupem části pozemku
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Vyjádření FŠO: bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1: Sychrov_zakres_foto.pdf

usnesením č. 8/2021

Zastupitelstvo města schvaluje odkup části pozemku p. č. st. 14 o výměře cca 30 m2 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Sychrov nad Jizerou dle zákresu od pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx,
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 200 Kč/m2.
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

9 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště - návrh nových
pozemků - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města, mimo jiné i na základě doporučení komise SMRM a rady města, schvalovalo na
svém jednání dne 09.12.2019 plán společných zařízení pro katastrální území Podolí u Mnichova
Hradiště  v  souvislosti  s  probíhajícími  komplexními  pozemkovými  úpravami,  které  v  tomto
katastrálním území probíhají.

Na základě schváleného plánu zařízení předkládá společnost Georeal, s. r. o. (zpracovatel návrhu)
návrh nových pozemků v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště (pozemky ve vlastnictví města a státu byly
přesunuty na pokrytí společných zařízení – tj. komunikace, interakční prvky, biokoridory apod.)

V příloze materiálu předkládáme mapu, kde jsou zakreslené nové pozemky ve vlastnictví města po
přesunu dle připraveného projektu.

Dle vyjádření zpracovatele, společnosti GEOREAL, spol. s r. o., vzniklo navíc cca 10 doplňkových cest
pro zajištění přístupu k pozemkům jednotlivých vlastníků, které se nebudou realizovat + některé
interakční prvky nad rámec schváleného plánu zařízení. Vice v přiloženém zákresu.

Pro informaci  sdělujeme,  že  většina vlastníků nevyužila  možnosti,  které  jim pozemkové úpravy
nabízely, mimo jiné hlavně scelení pozemků nebo naopak rozdělení pozemků (v případě většího
množství vlastníků u jednoho pozemku).

Základní informace: 

Zpracovatel plánu společných zařízení: GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň

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

Vyjádření  rady  města:  rada  města  byla  s  návrhem nových  pozemků  seznámena  a  doporučuje
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zastupitelstvu vzít návrh nových pozemků na vědomí.

Vyjádření komise SMRM: komise SMRM byla s návrhem pozemků seznámena a doporučuje vzít
vytvořený návrh pozemků na vědomí.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Přílohy:
Příloha č. 1: navrh_novych_pozemku.pdf

usnesením č. 9/2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o realizaci návrhu nových pozemků v k. ú. Podolí u
Mnichova Hradiště v souvislosti s probíhajícími Komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním
území Podolí u Mnichova Hradiště, který zpracovala společnost 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: 28.02.2021

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

10 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 1/2021 - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman ,
Ph.D.
Důvodová zpráva:

V rámci 1. změny rozpočtu jsou upraveny zejména dotace - v závěru roku přišly 2 investiční dotace,
které jsme spíše očekávali až v roce 2021, a naopak. Je upraven souhrnný dotační vztah (dotace na
státní správu) dle závazného rozpisu z kraje. Dále jsou upraveny daňové příjmy (úprava poplatku za
odpad, daň z nemovitostí - úroveň cca roku 2020, sdílené daňové příjmy dle porovnání s predikcí MF
z 1/2021) a nedaňové příjmy o vratky z vypořádání dotací na energie se školami.

V daňových příjmech je navýšen výnos z poplatků za svoz odpadů (navýšení o 100 Kč dle rozhodnutí
zastupitelstva a schválení nové obecně závazné vyhlášky), výnos z daně z přidané hodnoty (o 3 mil.
Kč)  a  také příjem z  daně z  nemovitostí  na cca úroveň skutečnosti  r.  2020.  Úprava DPH byla
provedena na základě nově zveřejněné Makroekonomické predikce MF - leden 2021, ze které jsou
dle rozpočtového určení daní odvozené předpokládané výnosy ze sdílených daní jednotlivých obcí a
měst  (https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/).  Dle  této  predikce  nejsou v  porovnání  s
naším schváleným rozpočtem v odhadu příjmů jednotlivých daní zásadní rozdíly krom odhadu výnosu
příjmu z DPH. V rámci schváleného rozpočtu máme naplánovaný příjem z DPH 65 mil.  Kč, dle
predikce bychom měli obdržet 72,7 mil. Kč, což představuje oproti skutečnosti roku 2020 (63,2 mil.
Kč) nárůst o 15 %. Tak vysoký meziroční nárůst jsme zaznamenali v posledních cca 6 letech jen v
roce 2016/2017 (16 %) a v roce 2017/2018 (20 %), tedy v době vysoké ekonomické prosperity nejen v
ČR, ale i v Evropě. V ostatních letech bylo meziroční tempo růstu 3 - 5 %, v roce 2019/2020 nula
procent. V rozpočtové změně s ohledem na predikci byla provedena alespoň částečně úprava odhadu
výnosů DPH - navýšení o 8 % ke skutečnosti roku 2020 (63,2 mil.), v absolutní částce tedy o 3 mil.
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Kč.

Úpravou rozpočtu dle návrhu zvýšíme  příjmy o 6,1 mil. Kč, výdaje o 0,5 mil. Kč, změnou se schodek
rozpočtu 4,4, mil. Kč mění na přebytek ve výši 1,25 mil. Kč. V rezervě bychom měli cca 65 mil. Kč.

Přílohy:
Příloha č. 1: 1._RO_2021.pdf

usnesením č. 10/2021
Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2021 dle tabulek č. 1 až 3
přílohy.
 
Z: vedoucí FŠO
T: ihned
 
Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

11 - Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2021 - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman ,
Ph.D.
Důvodová zpráva:

Plán hospodářské činnosti  byl projednáván dodatečně v průběhu měsíce ledna 2021 (na HČ se
nevztahují  ustanovení  zákona  o  rozpočtových  pravidlech).  Při  promítnutí  odpisů  do  nákladů  je
předpoklad vzniku ztráty 790 tis. Kč. 

V příloze č. 1 je souhrnný Plán hospodářské činnosti dle jednotlivých objektů či činností, v příloze č.
2 je soupis předpokládaných prací zejména na bytových a nebytových objektech. Upozorňuji, že
příloha č. 2 je pomocný pracovní materiál odboru IKH, který se v průběhu roku z objektivních
důvodů může měnit.

Přílohy:
Příloha č. 1: Rozpocet_HC_2021_navrh_final.pdf
Příloha č. 2: Rozpocet_HC_2021_rozpis.pdf

usnesením č. 11/2021

Zastupitelstvo města schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 2021 dle návrhu takto:
- Náklady celkem 12.659.000 Kč
- Výnosy celkem  11.869.000 Kč
- Hospodářský výsledek – ztráta 790.000 Kč

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0
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12 - Zrušení dobrovolného svazku obcí Drábské světničky - předkládá: Mgr. Ondřej
Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Město  Mnichovo Hradiště  se  stalo  na  základě rozhodnutí  zastupitelstva  města  dne 26.06.2002
členem dobrovolného svazku obcí Drábské světničky (dále jen DSO). Členy DSO jsou další 3 obce -
Boseň, Březina, Žďár. Shromáždění starostů na svém zasedání 09.12.2020 diskutovalo zrušení DSO.
Nejprve je však nutné, aby se zrušením souhlasila jednotlivá zastupitelstva obcí a měst, která jsou
členy DSO.

Důvody zrušení DSO jsou především následující:

vysoká finanční a administrativní náročnost spojená s činností DSO bez ohledu na jeho aktivitu
- členské příspěvky činí za každou obec 3.000 Kč ročně, od roku 2021 však pouze vedení
účetnictví a licence účetního software stojí 14.160 Kč; od roku 2018 přešlo předsednictví a
vedení administrativní agendy na město Mnichovo Hradiště a je z našeho pohledu zbytečně
zatěžující;
nedostatek dotačních zdrojů a jiných důvodů pro existenci DSO - dotační zdroje určené pro
rozvoj spolupráce obcí v rámci DSO takřka neexistují; dotace, o které mohou žádat DSO, je
většinou výhodnější žádat samostatně za obec;
možnost  operativní  a  méně  finančně  a  administrativně  náročné  spolupráce  obcí  a  jejich
starostů na neformální bázi - spolupráce v oblasti cestovního ruchu, nebo společenského a
materiálního  rozvoje  obcí  probíhá,  ale  ve  valné  většině  případů není  potřeba společného
formálního subjektu.

Po konzultaci s Krajským úřadem Středočeského kraje je nejprve nutné změnit stanovy svazku,
konkrétně článek XXV. Zrušení svazku:

likvidátora, jako osobu důvěryhodnou a obeznámenou s ekonomikou svazku, by mělo určit
shromáždění starostů nikoli krajský úřad, jak to upravuje aktuální znění stanov
možnost  zrušení  svazku  bez  likvidace  by  měla  být  ze  stanov  odstraněna,  a  to  vzhledem
k absenci právní úpravy (možnost převedení majetku svazku na právního nástupce vypadla
novelou zákona o obcích z ustanovení týkajících se svazků obcí a občanský zákoník vůbec
likvidaci dobrovolných svazků obcí neřeší).

Předkládáme tedy zastupitelstvu města návrh na změnu stanov a následně na zrušení DSO.

Vyjádření FŠO: bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1: Stanovy_z_12.12.2018.pdf

usnesením č. 12/2021

Zastupitelstvo  města  schvaluje  změnu  stanov  dobrovolného  svazku  obcí  Drábské  světničky,  IČ
71006621,  se  sídlem Masarykovo náměstí  1,  295 01 Mnichovo Hradiště.  Článek XXV.  Zrušení
svazku, odstavce a)-e) se ruší a nahrazují se těmito odstavci:

a) Svazek se zrušuje rozhodnutím shromáždění starostů, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.
b) Likvidátora určí shromáždění starostů.
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c) Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající majetek rozdělí
mezi členy svazku rovným dílem. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
d) Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku.

Z: starosta města
T: 30.06.2021 (rozhodnutí shromáždění starostů)

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

usnesením č. 13/2021

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení dobrovolného svazku obcí Drábské světničky, IČ 71006621,
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, s likvidací.

Z: starosta města
T: 30.06.2021 (rozhodnutí shromáždění starostů)

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

13 - Dotační program 2021 - 1.kolo - předkládá: Ing. Jan Mareš
Důvodová zpráva:

Od roku 2016 je rozdělována finanční podpora místním spolkům a fyzickým osobám vykonávající
veřejněprospěšnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy, kulturně společenských aktivit, podpory
místních tradic,  volnočasových a  vzdělávacích aktivit  dětí,  mládeže,  seniorů či  dalších cílových
skupin. V rámci jednotlivých tematických oblastí se může žádat o dotaci na celoroční činnost (max.
50%  nákladů),  jednorázové  veřejné  projekty  a  akce  (max.  90%),  spolupráce  s  oficiálními
partnerskými městy (max. 90%) a investice (max. 20%).

Celkem bylo v prvním kole dotačního programu pro rok 2021 podáno 23 žádostí o finanční podporu.

20 žádostí na činnost
3 žádosti na jednorázové veřejné projekty a akce

Dotační komise doporučila všech 23 žádostí podpořit. 

8  žádostí  překročilo  výši  požadované  částky  50.000  Kč  a  tyto  žádosti  tak  přísluší  schválit
Zastupitelstvu města.

Nově od letošního roku žádají o podporu místní organizace SHČMS na svou činnost, jelikož jim již
nebudou propláceny náklady na tuto činnost z rozpočtu města (§5512).

V rozpočtu města bylo pro rok 2021 vyčleněno 2.400.000 Kč na dotace a 100.000 Kč na dary, což je o
200.000 Kč víc oproti loňskému roku.

Celkem komise doporučila v prvním kole formou dotace rozdělit 2.147.800 Kč a formou daru 25.000
Kč. V dalších kolech je pak možné ještě rozdělit 252.200 Kč jako dotace a 75.000 Kč jako dary.
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Doporučení rady města bude předáno zastupitelům před jednáním Zastupitelstva města.

Vyjádření FŠO: bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1: Zapis_1._kolo_2021.pdf
Příloha č. 2: rozdeleni_dotaci_2006_2020.pdf
Příloha č. 3: Hodnotici_tabulky_1.kolo.pdf
Příloha č. 4: Verejnopravni_smlouvy_1._kolo.zip

usnesením č. 14/2021

Zastupitelstvo  města  schvaluje  návrh  dotační  komise  ze  dne  28.01.2021  na  poskytnutí  dotací
sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města 2021 dle tabulky:

JID název organizace typ
žádosti IČO žádáno o navrhovaná

dotace

42434/2020 Mnichovohradišťský sportovní
klub z.s. činnost 18621937 770 000 Kč 590 000 Kč

46106/2020 Zvonky, z.s. činnost 62453106 110 000 Kč 110 000 Kč

46754/2020 TK Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 48680460 450 000 Kč 390 000 Kč

46756/2020 Junák - český skaut, středisko
Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 62486136 120 000 Kč 120 000 Kč

46971/2020
SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů
Dneboh

činnost 18572391 56 000 Kč 40 000 Kč

47322/2020
SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů
Mnichovo Hradiště

činnost 70904448 50 100 Kč 45 000 Kč

47380/2020 Tělocvičná jednota Sokol
Mnichovo Hradiště činnost 67675174 500 000 Kč 500 000 Kč

47379/2020
Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo
Hradiště

činnost 18572022 150 000 Kč 115 000 Kč

Zároveň zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí  dotací  na rok 2021
sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 2.

Z: místostarosta města
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T: 31.03.2021

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

14 - Udělení čestného občanství - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Vedoucí muzea a jednatel KLUBu Mn. Hradiště s.r.o., navrhují udělit čestné občanství panu Jiřímu
Tancibudkovi, významnému občanovi města Mnichovo Hradiště, u příležitosti 100 let výročí od jeho
narození.  K  tomuto  výročí  připravují  pracovníci  kultury  koncert,  který  bude  uskutečněn  po
rozvolnění vládních nařízení, které jsou nyní v platnosti v souvislosti s pandemií COVID-19. Čestné
občanství se bude předávat na zmíněném koncertu, kde si ho převezmou potomci pana Tancibudka.
Rodina na tuto událost dorazí z Austrálie.

Vyjádření rady města: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit dle §36 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, čestné občanství města Mnichovo Hradiště, in memoriam, panu Jiřímu Tancibudkovi,  za
uměleckou činnost světového významu.

Vyjádření Muzea:

Navrhujeme udělit čestné občanství panu Jiřímu Tancibudkovi z níže uvedených důvodů.

Jiří Tancibudek se narodil roku 1921 v Klášteře Hradišti nad Jizerou. Na pražské konzervatoři a na
AMU vystudoval hru na hoboj. Záhy se stal prvním hobojistou v České filharmonii a v Českém
komorním orchestru vedeném Václavem Talichem. Jeho slibnou kariéru v Československu přerušil
rok 1948. Změna režimu ohrožovala rodinu jeho manželky, proto se v roce 1950 rozhodli manželé
Tancibudkovi emigrovat, na cestu si Jiří Tancibudek vzal pouze hoboj. Přes Německo pokračovali do
Austrálie,  kde se stal Jiří  Tancibudek profesorem hoboje na Státní konzervatoři v Sydney. Dále
působil  v  Melbourne  a  v  Adelaide,  kde  založil  komorní  orchestr  a  vychoval  řadu  studentů,
významných hobojistů. K tomu koncertoval po celém světě s mnoha známými hudebníky a dirigenty.
Natáčel pro rozhlas i na gramofonové desky. Bohuslav Martinů pro něj v roce 1955 napsal koncert
pro hoboj.

Hudební kritikové psali o jeho dokonalosti, výjimečné řemeslnosti i lehkosti a přirozenosti hry. V
roce 1989 získal za své hudební zásluhy řád Austrálie.
Jiří Tancibudek v hudebním světě znamenal mnoho, byl uznávaný pro své kvality profesní i lidské, byl
člověkem pokorným a laskavým. Čestné občanství mu navrhujeme udělit jako výjimečné světově
proslulé osobnosti, místnímu občanovi, který se zasloužil o šíření české hudby ve světě a ke svému
češství se i v exilu hrdě hlásil. Jeho dcera Sandra a vnoučata se také velmi úspěšně věnují hudbě,
svou lásku k hudbě tedy předal dál.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Přílohy:
Příloha č. 1: Jiri_Tancibudek_zivotopis.pdf
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usnesením č. 15/2021

Zastupitelstvo města uděluje dle §  36 odst.  1  zákona č.  128/2000 Sb.,  zákon o obcích,  čestné
občanství města Mnichovo Hradiště, in memoriam, panu Jiřímu Tancibudkovi, za uměleckou činnost
světového významu.

Z: starosta města
T: 31.03.2021

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

15 - Volba přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi - předkládá: Mgr. Ondřej
Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Jelikož v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 končí funkční období řady přísedících Okresního soudu
v  Mladé  Boleslavi,  byli  jsme  osloveni  předsedkyní  soudu,  aby  Zastupitelstvo  města  Mnichovo
Hradiště navrhlo a zvolilo přísedící na nové funkční období let 2021 - 2025.

K 30.09.2020 rezignoval na funkci přísedící pan Jan Rympl, Zastupitelstvo vzalo jeho rezignaci na
vědomí usnesením č.  112 ze dne 11.11.2020. Funkci  civilního přísedícího tak v současné době
vykonává jeden kandidát zvolený Zastupitelstvem města Mnichova Hradiště, a to pan JUDr. Josef
Forst. Jeho mandát by měl vypršet k 20.02.2021. 

Zastupitelé byli osloveni, aby navrhli kandidáty na nové přísedící. Do funkce byl navržen opět pan
JUDr. Josef Forst, jeho volbu navrhl pan zastupitel Jiří Bína. V souladu s ust. § 64 odst. 3 zákona č.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, si zastupitelstvo k navrženým kandidátům musí vyžádat vyjádření
předsedkyně soudu. Paní předsedkyně OS Mladá Boleslav s navrženým kandidátem panem Forstem
souhlasí. Proto předkládáme zastupitelstvu města návrh na provedení volby uvedeného kandidáta na
přísedícího, čímž je záležitost zvolení dle zákona ukončena. V případě opětovného zvolení pana JUDr.
Forsta bude jeho mandát pokračovat bez přerušení i v dalším funkčním období.

Vyjádření FŠO: není relevantní

Přílohy:
Příloha č. 1: Zaslani_navrhu_kandidata_na_prisediciho_OS_MB_anonymizace.pdf
Příloha č. 2: Souhlas_predsedkyne_soudu.JPG

usnesením č. 16/2021

Zastupitelstvo města volí jako přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi za Město Mnichovo
Hradiště  pro  volební  období  2021-2025  JUDr.  Josefa  Forsta,  nar.  xxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Z: tajemnice MěÚ
T: 26.02.2021

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
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Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

16 - Kontrolní výbor - jmenování člena a volba předsedy - předkládá: Mgr. Ondřej
Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Dne 18.12.2020 obdržel starosta města v souladu s § 55 odst. 2, písmena b) zákona 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, písemnou rezignaci
na mandát člena zastupitelstva města od Ing. Aleše Jiráska. Ing. Jirásek byl i předsedou Kontrolního
výboru. Předsedou Kontrolního výboru může být jen člen zastupitelstva dle §117 odst. 4) zákona č
128/2000 o obcích. Proto je nutné zvolit nového předsedu Kontrolního výboru.

Vyjádření FŠO: není relevantní

usnesením č. 17/2021

Zastupitelstvo města odvolává z funkce předsedy a z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Aleše
Jiráska, bytem Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxxxx, na základě jeho složení mandátu zastupitele dne
18.12.2020.

Z: tajemnice MěÚ
T: ihned

Hlasování: Pro: 20 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Šťastná, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 0

usnesením č. 18/2021

Zastupitelstvo města jmenuje dalším členem Kontrolního výboru Mgr. Bc. Janu Šťastnou, bytem
Mnichovo Hradiště, xxxxxxxxxxxx.

Z: tajemnice MěÚ
T: ihned

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Šťastná)

usnesením č. 19/2021

Zastupitelstvo města volí předsedou Kontrolního výboru Mgr. Bc. Janu Šťastnou, bytem Mnichovo
Hradiště, xxxxxxxxxxxx.

Z: tajemnice MěÚ
T: ihned

Hlasování: Pro: 19 (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, M. Rydvalová, E. Řezáčová, L.
Sosnovcová, J. Trpkoš, L. Umáčený, V. Vlasáková), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Šťastná)
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17 - Různé - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Mgr. Lochman informoval, že další část revitalizace náměstí by měla začít od 01.04.2021 a o
probíhajících investičních akcí (Okružní křižovatka, Jaselské, budova Klubu, studie Hroznu, Husova
ulice, Máchova ulice, lesopark) (viz záznam 1:15:13 - 1:23:39)

Mgr. Lochman informoval o průmyslových zónách. (viz záznam 1:23:41 - 1:29:25)

Mgr. Lochman informoval o současném stavu (nouzový stav, pandemický zákon, otevření úřadu. (viz
záznam 1:29:30 - 1:32:15)

Mgr. Lochman informoval o připravovaném testování a očkování občanů v Mnichově Hradišti od
08.03.2021. - Knobloch seznámil členy se svou zkušeností testů a očkování v Mladé Boleslavi. - P.
Břicháček - proběhlo očkování v Modrém kameni? - Mgr. Lochman - ano. (viz záznam 1:32:15 -
1:34:00)

P. Břicháček - most na Mimoň bude za jak dlouho? - minimálně rok a Mgr. Lochman informoval o
lávce přes Jizeru. (viz záznam 1:34:03 - 1:36:57)

P. Koloc - poděkoval za vydání knihy "Příběh Mnichova Hradiště" (viz záznam 1:36:59 - 1:38:35)

Ing. Mareš dal informaci ohledně územního plánu. (viz záznam 1:38:40 - 1:39:56)

Mgr. Lochman informoval o svozu odpadu v letošním roce. (viz záznam 1:39:59 - 1:43:05)

18 - Interpelace občanů - předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Důvodová zpráva:

Podle jednacího řádu ZaMě musí být nejpozději v 19:00 hod. umožněno občanům města vystoupit na
jednání ZaMě (interpelace). - Nebyly.

 
Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta
 

Ing. Jan Mareš
místostarosta

 
Mgr. Miroslava Rydvalová
ověřovatel
 

Mgr. Jan Hluchý
ověřovatel

 
 

Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy):
1/1 - Slib_zastupitele.pdf
4/1 - Program_20210217.pdf
7/1 - Olsina_foto_zakres.pdf
8/1 - Sychrov_zakres_foto.pdf
9/1 - navrh_novych_pozemku.pdf
10/1 - 1._RO_2021.pdf
11/1 - Rozpocet_HC_2021_navrh_final.pdf
11/2 - Rozpocet_HC_2021_rozpis.pdf
12/1 - Stanovy_z_12.12.2018.pdf



16/16

13/1 - Zapis_1._kolo_2021.pdf
13/2 - rozdeleni_dotaci_2006_2020.pdf
13/3 - Hodnotici_tabulky_1.kolo.pdf
13/4 - Verejnopravni_smlouvy_1._kolo.zip
14/1 - Jiri_Tancibudek_zivotopis.pdf
15/1 - Zaslani_navrhu_kandidata_na_prisediciho_OS_MB_anonymizace.pdf
15/2 - Souhlas_predsedkyne_soudu.JPG

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven 21. dubna 2021.


