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8. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 12.12.2016 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

126. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Bc. et. Václav Haas a Ing. Jana Podzimková 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

127. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Vendula Šeflová a Ing. Petr Beran  
       Záznam o hlasování:  pro – 16   proti - 0   zdrželi se - 2 

128. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

129. bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města, kterým podle § 69 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění se dne 16. listopadu 2016 stal 
z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů MH JUDr. Josef Forst. 

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

130. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za období od 08.11.2016 do 12.12.2016. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

131. schvaluje prodej části pozemku p. č. 1539/1 díl „b“ o výměře 1 m2 a p. č. 1538/1 díl „a“ 
o výměře 3 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště dle geom. plánu č. 2261-442/2016 družstvo 
COOP Mnichovo Hradiště, se sídlem Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, IČ 0031798 za 
kupní cenu 800 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu měs-
ta.  

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

132. schvaluje koupi pozemků p. č. 631/10 o výměře 2152 m2, p. č. 628 o výměře 952 m2, p. 
č. 631/12 o výměře 577 m2 a část pozemku p. č. 631/15 o výměře 215 m2 v k. ú. Olšina od 
K. a D. Benediktových za kupní cenu 728.050 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje sta-
rostu a místostarostu města. 

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

133. schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mnichovo Hradiště p. č. 2660/5, 2660/9, 
2660/11, 2660/12, 2639/20, 2528/66, 2528/51 část, 2528/73 část, 2561/72 část, 2561/73 
část, 2561/77 část, 2690/5 část, 2446/7 část v k. ú. Hoškovice p. č. 622/1, 577/1, 618/5, 
521/2 část, 523/6 část, 538/3 část, 252/32 část, 576 část, 252/37 část, 243 část, 525/19, 
252/5 část, 252/6 část v k. ú. Sychrov nad Jizerou p. č. 292/1 část, 331/1, 210 část, 211/1 
část, 245/1, 307, 326/1 část, 326/2 část, 350, 351, 352, 353, 248, v k. ú. Podolí u Mnichova 
Hradiště p. č. 768/10, 755/6, 470/9 část v k. ú. Lhotice u Bosně p. č. 19/3 část, 20/4 část, 
546/1 část z vlastnictví České republiky Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husi-
necká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 do vlastnictví města Mnichova Hradiště.  

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

134. schvaluje poskytnutí věcného daru osobního automobilu Škoda Octavia, RZ 3S33552, 
VIN: TMBCG41U332804965, rok výroby 2003, v hodnotě 80.000 Kč obdarovanému Klubu 
Mn. Hradiště s. r. o., Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO 47549483, 
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy ve znění dle přílohy.  

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

135.  
1) schvaluje Změnu rozpočtu - 6. rozpočtové opatření r. 2016 dle přílohy.  
2) pověřuje radu města provedením případných dalších rozpočtových opatření roku 

2016, a to: 
- úpravou rozpočtu v příjmové a výdajové stránce v případě přijetí či úpravě dota-

cí, které město obdrží v závěru roku 2016,  
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- úpravou rozpočtu ve výdajové stránce v běžných výdajích, a to pouze provede-
ním nutných přesunů mezi paragrafy do celkové výše 200 tis. Kč tak, že přesuny 
neovlivní celkovou výši schválených běžných výdajů.  

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

136.  
- schvaluje snížení běžného výdaje „Příspěvek Klubu s. r. o.“ (paragraf 3319 – Záležitos-

ti kultury – ostatní) z 3 200 tis. Kč na 2 900 tis. Kč. 

- schvaluje vypuštění kapitálového výdaje „Cyklostezka MH – Lhotice“ (paragraf 2219 – 
Ostat. záležitosti poz. komunik.; organizace 1003) ve výši 400 tis. Kč.¨ 

- schvaluje vypuštění kapitálového výdaje „Rekonstrukce dvora čp. 239 - pošta“ (para-
graf 3612 – Bytové hospodářství) ve výši 50 tis. Kč. 

-  schvaluje vypuštění kapitálového výdaje „Znak města – kruhový objezd V. Nej.“ (pa-
ragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň) ve výši 300 tis. Kč.   

- ukládá starostovi města zpracovat a na nejbližším jednání zastupitelstva města před-
ložit rozpočtový výhled města Mnichovo Hradiště s důrazem na analýzu zajištění fi-
nančních zdrojů na plánované investiční akce.“  

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

137.  
1) schvaluje: 

a) rozpočet města na rok 2017 v těchto základních ukazatelích (rozpočet příjmů, inves-
tičních a neinvestičních výdajů, financování, rozpočty fondů města dle návrhu – viz 
tabulky 1 až 4 – upraveného dle pozměňovacího usn. č. 136) takto: 

          čisté příjmy rozpočtu…………… … 165.430 tis. Kč 
          čisté výdaje rozpočtu………..………186 805 tis. Kč (z toho investiční 71.120 tis. Kč) 
          saldo rozpočtu – schodek ……  ….. - 21.375 tis. Kč 
           financování ……………….…………..   21.375 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 dle tabulky č. 8 materiálu upravené 
dle písmena a) 

c) rozpočet fondů na rok 2017 dle tabulky č. 5 materiálu 

2) stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen jim stanovený objem provozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v 
rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových po-
voluje) a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schvá-
leného rozpočtu r. 2017.  

3) vymezuje na rok 2017 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) 
pro organizační složky města a městský úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 21.000 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 3.930 tis. Kč 

(3 640 tis. strážníci a 290 tis. Kč APK)  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 761 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 660 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 320 tis. Kč 

4) schvaluje města v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2017 poskytnutí následují-
cích příspěvků příspěvkovým organizacím města: 

a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 
5.250 tis. Kč 

b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 3.140 tis. Kč 
c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 

2.620 tis. Kč 
5) schvaluje v roce 2017 převod finančních prostředků z rozpočtu do  fondu pro posky-

tování dotací – Dotační program – ve výši 2.050 tis. Kč.  

6) schvaluje v roce 2017 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.050 tis. Kč. 
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7) schvaluje v roce 2017 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na 
obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 
Mnichovo Hradiště“ ve výši 300 tis. Kč. 

8) stanovuje, že v rámci hospodářské činnosti od 1. 1. 2017 do doby schválení konečné-
ho plánu nákladů a výnosů HČ na rok 2017 budou vynakládány jen nutné provozní vý-
daje (např. výdaje na energie, běžné opravy, běžné služby apod.).  

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

138. schvaluje Akční plán na 2017- 2018. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 0 

139. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Březina se sídlem: Březina 82, 294 11 Loukov 
u Mnichova Hradiště, IČ: 00509329 o zajišťování výkonu úkolu dle § 3a zákona 
553/1991.Sb. o obecní policii v předloženém znění s platností od 01.02.2017. 

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

140.  
a) schvaluje sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2017 ve výši  500 
Kč na osobu. Sazba je stanovena pevnou částkou ve výši 250 Kč a částkou ve výši 
250 Kč stanovenou dle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 4/2016, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 28.04.2014 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015. 

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

141. schvaluje úpravu Pravidel Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mni-
chovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny Mnichovo Hradiště a úpravu Přílohy č. 4 těchto Pravidel (vzor Veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace) v předloženém znění. Přílohy č. 1 až 3 Pravidel zů-
stávají nezměněny. 

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

142. zvolilo volební komisi pro volbu kandidátů ceněných Cenou města Mnichovo Hradiště 
za rok 2016 ve složení: JUDr. Josef Forst a Ing. Miroslav Kolomazník. 

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

143. stanovuje postup hlasování o Ceně města Mnichovo Hradiště za rok 2016. Hlasování 
bude tajné. Každý zastupitel má 1 hlas v každé kategorii a v každém kole hlasování. 
V kategorii „Za roční přínos pro město“ bude hlasování jednokolové. V kategorii „Za ce-
loživotní přínos pro město“ bude hlasování dvoukolové.  

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

144. schvaluje udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2016 nominovaným č. 3 a 6 
v kategorii „Za celoživotní přínos pro město“ a v kategorii „Za roční přínos pro město“ 
nebyla udělena. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 3   zdrželi se – 1 

145. navrhuje tyto kandidáty pro volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi pro 
volební období 2017-2021: JUDr. Josefa Forsta a Jiřího Hozmana.  

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

146. bere na vědomí zprávu z  Finančního výboru a Výboru pro územní plánování. 
       Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se – 0 
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147. odvolává v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona číslo 128/2000 Sb., o  obcích (obec-
ní zřízení) předsedu kontrolního výboru p. Miroslava Smutného s platností od 15.11.2016 
na základě jeho rezignace na mandát zastupitele města k 15.11.2016. 

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

148. jmenuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona číslo 128/2000 Sb., o   obcích (obecní 
zřízení) novým předsedou  kontrolního výboru s platností od 12.12.2016 JUDr. Josefa 
Forsta. 

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

 

 

 

 

 

 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                            Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 

 

 


