Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 4
konaného dne 18.02.2019
Přítomni: Ing. Martin Mach, Jiří Guttenberg ml., Mgr. Marcela Prieložná, Alena Oupická,
Mgr. Hana Nečasová, Martin Kauler, Jiří Guttenberg st., Ing. Jiří Fanta, Petr Jizba, Tomáš
Uher, Václav Háze, František Šulc, Ing. Jaromír Flígl, Mgr. David Hanzl
Omluven: Jan Krúpa
Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:05 hodin starostou města Ing.
Martinem Machem, který konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Mšeno zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 10 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce 08.02.2019.
Pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) a že zápis z minulého
zasedání byl ověřen a vyvěšen.
Určení ověřovatelů zápisu:
Mgr. Hana Nečasová, Petr Jizba
Určení zapisovatelky:
Helena Strnadová
Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že některé body
usnesení jsou již splněny a další se plní průběžně.
Schválení programu:
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Pan starosta
navrhl bod č. 3 (Územní studie „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno) zařadit před bod programu
č. 8. Další návrhy nebyly, pan starosta dal hlasovat o programu.
Návrh programu a usnesení zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 4
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Rozpočtová opatření města na rok 2018 a 2019
Rozvojové projekty
Odpadové hospodářství
Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším
organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů - GRANTY
5. Program regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR
6. Pozemky
7. Územní studie „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno
8. Různé, všeobecné informace
9. Diskuse
10. Závěr
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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Návrh usnesení
1. Rozpočtová opatření města na rok 2018 a 2019
Rozpočtové opatření č. 10, rozpočtu města na r. 2018
Jde o závěrečnou rozpočtovou úpravu, která vyrovnává položky.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 1/4/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, rozpočtu města na r. 2018, schválené
starostou města a vedoucí finančního odboru dne 31.12.2018 na základě pověření ZM,
které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 5/2/2018.
RM vzala na vědomí dne 09.01.2019 usnesením č.2/4/2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na r. 2019
Navýšení rozpočtu o příspěvek na státní správu a doplatek za volby v obci Kadlín.
Diskuse:
žádné dotazy nebyly vzneseny
Usnesení č. 2/4/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na r. 2019, schválené Radou
města Mšena dne 23.01.2019 usnesením č. 1/5/2019 na základě pověření ZM, které bylo
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
Finanční výbor města Mšena, Kontrolní výbor města Mšena
Po seznámení se zápisem Kontrolního výboru města Mšena starosta k bodu 4 zápisu
kontrolního výboru uvádí, že výstavba kanalizačních přípojek a řadu v ul. Nádražní nebyla
financována z dotace.
Diskuse:
žádné dotazy vzneseny nebyly
Usnesení č. 3/4/2019
ZM bere na vědomí:
- Zápis z jednání Finančního výboru města Mšena, konaného dne 12.12.2018.
- Zápis z jednání Kontrolního výboru města Mšena, konaného dne 8.2.2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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2. Rozvojové projekty
Podání žádosti o dotaci - stavební úpravy hasičské zbrojnice
Požádáno o účelovou investiční dotaci pro jednotky SDH obcí od MV ČR, GŘ HZS ČR město Mšeno je v pozici prvního náhradníka.
V rámci programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova“ od MMR se navrhuje využít dotační
titul „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ a podat žádost na obnovu vnějšího pláště,
výměnu okenních výplní a garážových vrat; dotací je možné získat až 70 % finančních
prostředků od MMR, akce je stavebně připravena (vč. povolení památkářů), pracuje se na
rozpočtu, aby se dodržely dotační parametry.
Diskuse:
Mgr. Hanzl: Nejprve se bude dělat fasáda a okna a teprve potom vnitřek? Je to opačný postup,
než je obvyklé, nejsem stavař, nevím, zda je takový postup v pořádku.
Starosta: Ano, nejprve se udělá fasáda a okna, potom vnitřek, již jsme pár rekonstrukcí takto
realizovali, např. zdravotní středisko Na Skaličkách.
Usnesení č. 4/4/2019
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od
MMR v rámci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Stavební
úpravy hasičské zbrojnice – Cinibulkova 471, Mšeno“.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželi se 3 (Mgr. Hanzl, Ing. Flígl, p. Jizba)
Schváleno
3. Odpadové hospodářství
EKOD – v rámci společného projektu hodláme pořídit 3 kontejnery a 150 popelnic na BIO
odpad, v březnu bude vypsáno výběrové řízení na nádoby, nádoby budou k dispozici asi na
podzim.
AVE – zástupci firmy informovali, že na skládce TKO Mšeno došlo k propadu povrchu na I.
etapě, což vyžaduje sanaci, protože je nutné dodržet projektovaný tvar tělesa skládky a sklony
svahů. Skládkování díky propadu bude na skládce ve Mšeně pokračovat dál cca další 3 roky,
během března AVE předloží projekt. Z prodloužení skládkování vyplývá pro občany, že se
zatím nezdraží poplatky za odvoz odpadu, město bude mít prostředky na investice. Letošní
investice má město pokryté, je pravděpodobné, že po vyúčtování stavby ul. Mělnická ještě
nějaké prostředky pro možné investiční záměry zbudou a mohou se dále využít, např. na
demolici bývalého zdravotního střediska v Zahradní ulici.
Rekonstrukce střechy na staré škole, Tyršova 299 – firmě Jirop trade s. r. o. zaslána faktura na
cca 330.000,- Kč, firma fakturu vrátila, následně byla firmě zaslána upomínka, poté bude s
největší pravděpodobností soudní řízení.
Diskuse:
Nebyly vzneseny žádné dotazy.
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4. Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším
organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů - GRANTY
Nárokový příspěvek na registrovaného člena spolku do 18 let je 600 Kč, starosta města
navrhoval ponížit částku na 500 Kč.
J. Guttenberg st.: částka 600 je adekvátní, prvořadé je nejen pro SK Mšeno pokrytí potřeb
mládeže, zbývající částka se využije na údržbu majetku.
Mgr. Prieložná: z rozpočtu je vyčleněna částka 409 000,- Kč pro sportovní spolky.
Starosta se dotázal p. Ing. Flígla, zda Enduro bude letos pořádat větší akci, která by zatížila
případnou žádostí o grant vyčleněnou částku z rozpočtu?
Ing. Flígl: Letos proběhne soutěž klasická nebo Endruo Sprint, finančně by se soutěž měla
pohybovat přibližně stejně jako v loňském roce.
Nové zásady města Mšena pro udělování grantů jinak bez připomínek.
Usnesení č. 5/4/2019
ZM schvaluje nové Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením,
spolkům a dalším organizacím,zabývajícím se dobrovolnou činností občanů.
Platnost od 18.02.2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
Vyhlášení grantového řízení pro rok 2019
Václav Novák: Kdy bude řešen dopis spolků ohledně dotací, který souvisí s nově
stanovenými zásadami?
Starosta: Každá skupina dle nových „zásad“ má svou položku, podpora sportu je dána
zákonem, proto u sportovních spolků v rámci grantů byla finanční podpora navýšena, ostatní
spolky mají stejné částky jako v loňském roce.
Václav Novák: Pro nesportovní spolky je rozdělování grantu nastavené nespravedlivě.
Starosta: Divadelní sdružení není spolek zapsaný do spolkového rejstříku a spadá pod
Sokol, tedy pod sportovní spolek. Spolky jsou s ohledem na žádosti o granty z minulých let
vybavené, proto je částka pro ostatní spolky 50 000 Kč dostatečná.
Mgr. Prieložná: Letos jsou zásady pro udělování grantů nové, letošní rok berme jako
zkušební, v dubnu se posoudí došlé žádosti spolků o granty, ze kterých zjistíme, zda částka
50 000 Kč je dostačující či byla překročena.
Starosta: V případě, že bude částka v rámci žádostí o granty vyčerpána, je možné její
navýšení.
J. Guttenberg st.: Lze využít žádost o mimořádnou dotaci, o kterou mohou spolky požádat
kdykoli, tj. mimo grantové řízení.
Usnesení č. 6/4/2019
ZM vyhlašuje grantové řízení města Mšena pro rok 2019 podle nových „Zásad města
Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou
činností občanů“. Termín doručení žádostí stanovuje ZM v roce 2019 do 01.04.2019 do
14:30 na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum
podání. V dalších letech dle schválených zásad.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Fanta)
Schváleno
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Složení grantové komise
Předseda – Jiří Guttenberg ml., místostarosta; následně byli členové grantové komise vybíráni
losem – vylosováni byli: Ing. Flígl, Ing. Fanta, Mgr. Nečasová, J. Guttenberg st.
Ing. Flígl: Žádosti o granty by spolky měly zpracovat tak, aby žádost odpovídala pravidlům, aby
bylo z obsahu jednoznačně patrné, na co konkrétně spolek grant žádá.
Usnesení č. 7/4/2019
ZM jmenuje pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu pana Guttenberga st.,
Ing. Flígla, Ing. Fantu, Mgr. Nečasovou členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu
města na rok 2019 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým
sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“,
které byly schváleny usnesením ZM č. 5/4/2019 dne 18.02.2019.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
5. Program regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR
Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 od MK ČR - MPZ Mšeno
Město Mšeno zvítězilo v krajském kole soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.
Na rok 2019 získalo město Mšeno od Ministerstva kultuy ČR dotaci v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ ve výši 650.000 Kč a v souvislosti s vítězstvím ve zmíněném
krajském kole soutěže tato částka byla navýšena ještě o dalších 100.000 Kč.
Město finanční prostředky využije na opravu kulturních památek, a to bazénu Městských lázní
Mšeno, opravu (repasi) dvoukřídlých dveří v budově sokolovny ve Mšeně a na obnovu fasády
kostela sv. Martina ve Mšeně. U oprav týkající se dveří v budově sokolovny a obnovy fasády
kostela budou opravy financovány se spoluúčastí vlastníků objektu.
50 % finančních nákladů na opravu daného objektu je hrazeno z dotace od MK ČR, min. 40 %
hradí vlastník objektu a 10 % je spoluúčast města Mšena.
Oprava bazénu – Městské lázně Mšeno: 50 % dotace z MK ČR + 50 % město Mšeno jako
vlastník objektu.
Oprava (repase) dvoukřídlých dveří v budově sokolovny ve Mšeně: 50 % dotace z MK ČR + 40
% vlastník objektu TJ Sokol Mšeno + 10 % město Mšeno.
Obnova fasády kostela sv. Martina ve Mšeně: 50 % dotace z MK ČR + 40 % církev + 10 %
město.
Obnova fasády kostela by se měla týkat průčelí vedle vchodu do kostela a do Jatecké ulice,
rozpočet je připraven, otázkou je, jakou částku církev na obnovu fasády poskytne, je možné
případně využít i dotaci krajskou.
Diskuse:
žádné dotazy nebyly vzneseny
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Usnesení č. 8/4/2019
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2019 ve výši 650 000 Kč a navýšení kvóty o 100 000 Kč (vítěz krajského kola
soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok
2018) a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 161 000 Kč na akci obnova povrchu a dilatačních spár bazénu Městských lázní Mšeno +
spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 161 480 Kč.
b) 28 000 Kč na repasi a nátěr 1 ks dvoukřídlých dveří v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast
města ve výši 10 %, tj. 5 660 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min.
40 %, tj. 22 900 Kč.
c) 561 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - III. etapa + spoluúčast města
ve výši 10 % tj. 114 007 Kč +spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 465 054
Kč.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Hanzl)
Schváleno

6. Pozemky
Nabídka pozemků městu v k. ú. Mšeno, p. č. 414/2, 427, 425, 1315 za 160.000Kč
Městu Mšenu byly nabídnuty k prodeji pozemky, na jednom z nich je Hlovecká studánka;
revírník městských lesů P. Konopík doporučuje pozemky koupit a začlenit do lesního fondu,
nákup by byl financován ze zůstatků lesní hospodářské činnosti; jedná se o standardní cenu v
průměru 15 Kč/1 m², pozemky byly nabídnuty přednostně městu Mšenu.
Mgr. Prieložná: Jeden z pozemků je veden jako zahrada – je problém začlenit takový pozemek
do lesního fondu?
Starosta: Na pozemku jsou nálety, pozemek sousedí s lesy, i kdyby pozemek začlenit nešel,
zůstane tato část jako parcela v majetku města. V zájmu města je zvyšovat rozlohu lesů.
Jiné dotazy vzneseny nebyly.
Usnesení č. 9/4/2019
ZM schvaluje koupi pozemků p. č. 414/2, 427, 425, 1315 v k. ú. a obci Mšeno o celkové
výměře 10.640 m2 od vlastníka pozemků za smluvní cenu 160.000 Kč.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu městem Mšenem a vlastníkem pozemků. Náklady
spojené s koupí ponese město. Financování z HV městských lesů.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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3. Územní studie „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno
Byly vypracovány 3 varianty územní studie, připomínky občanů ke studii budou zaslány
autorům studie ke zpracování, ohledně lokality Zahradní ulice proběhnou další setkání a
jednání jako je např. kulatý stůl. Územní studie ukazuje možné varianty využití prostoru a
zjišťuje stav infrastruktury v daném území, nejedná se o územní rozhodnutí.
Starosta města Mšena se vyjádřil k jedné z připomínek občanů týkající se územní studie –
bytový fond město postupně rekonstruuje, bytové hospodářství města není prodělečné.
Proběhla velmi živá diskuse k územní studii „Lokalita Zahradní“
J. Guttenberg ml., místostarosta: Rada města doporučuje městu variantu A, vznikla odezva
zejména nájemníků bytovky v Zahradní ulici, připomínky vyhodnotíme a chceme posun v dané
věci.
J. Guttenberg st. zmínil volební program Společně pro Mšensko v souvislosti s navýšením
parkovacích míst, ve městě je málo parkovacích míst, navýšením počtu bytů zvýšíme deficit
parkovacích míst, zejména v létě, centrální parkoviště za kostelem je ideální.
Starosta: V rámci urbanismu není vhodné prostor za kostelem zaasfaltovat a udělat parkoviště.
J. Guttenberg ml., místostarosta: Centrální parkoviště je vhodné jinde než za kostelem, navíc u
vaší bytovky by byl díky tomu větší provoz a tím i hluk.
P. Jizba: Problém parkování je jedním z bodů Vašeho (Společně pro Mšensko) volebního
programu, bytovou výstavbou se parkovací místa omezí.
Starosta: Nemusí se využít celá varianta, jen část, výstavbou menšího počtu bytů dojde k
navýšení parkovacích míst, je třeba ale také uvést, že v rámci veřejných fór, které každý rok
město v rámci agendy MA 21 pořádá, je stálým opakovaným problémem k řešení malý počet
bytů a prostory knihovny.
Mgr. Hanzl: Proč se s projednáním studie spěchá, proč se vybrala nejdražší varianta.
Starosta: S projednáním nespěcháme, nic se nikam „netlačí“. Je třeba vymyslet tvary, pozice a
maximální hmotu do prostoru, varianta A byla vybrána dle umístnění knihovny a využití
pozemku s ohledem na členění terénu a v této souvislosti i vhodné umístění budov; Varianta B
navrhuje více bytů, ale můžeme rozhodnout počet bytů + cena vychází z ceny za m² – více
zastavěné plochy znamená více m² a tím i více peněz při realizaci.
V. Šestáková: Navrhuji, aby z územní studie byly vypuštěny detaily, které do studie nepatří,
jako je např. navrhovaná podoba povrchu vozovky, dlažby apod. a zabývat se tím, co a kde
bude v prostoru umístěno.
Starosta: Nejprve je třeba umístit stavby, detaily podoby komunikací a zástavby se neřeší, to je
téma, kterým se zabývá architektonická studie, která je rozdílná od studie územní.
Mgr. Prieložná: Co bude následovat, až se odsouhlasí nějaká varianta?
J. Guttenberg ml., místostarosta: Vypracování projektové dokumentace, územní rozhodnutí,
případně architektonická studie.
J. Guttenberg st.: Na fotkách ke studii je vidět, že současné parkoviště je nabité auty, na věc
hledím prakticky, navrhuji parkoviště rozšířit a vyřešit umístění kontejnerů.
Starosta: nyní je hlavní umístění staveb.
Mgr. Hanzl: Požádal bych i jiné kolegy, kteří jsou radní, o stanovisko.
V. Háze: Řeší se umístění staveb, vše je pouze návrh.
Starosta: Jedná se stále o územní studii, tedy kde budou umístěny budovy; jiným tématem je
pak architektonická studie, která již řeší detailní podobu staveb či komunikací apod., pro obě
studie jsou třeba rozdílné podklady. Architektům budou zaslány připomínky a požadavky v
souvislosti se studií ke zpracování, poté cca do měsíce by proběhlo veřejné projednání.
Mgr. Prieložná: Jedná se o závažné rozhodnutí, bylo by vhodné o Zahradní ulici uspořádat
pracovní zasedání zastupitelstva města, než je veřejné zasedání. Všechny varianty obsahují v
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prostoru budovy knihovny „sál“ - sálů máme ve Mšeně mnoho, raději by bylo vhodné např.
muzeum.
Starosta: Sál je třeba pro knihovnu, kde jsou pořádány besedy, zejména pro školu, pro
představu navrhovaný sál je cca ½ rozlohy zasedacího sálu zde na radnici.
J. Guttenberg ml., místostarosta: Pro parkování můžete využít celkem rozsáhlý pozemek u
bytovky, řešili jsme stále pozemky města.
J. Guttenberg st.: Pozemek u bytovky je možné využít pro nás obyvatele bytovky, ale neřeším
parkování pro bytovku, ale pro veřejnost.
Starosta: Diskuse na téma „Zahradní“ bude dále probíhat, je možné, aby se město jako
spoluinvestor zúčastnilo realizace parkovacích ploch na soukromých pozemcích.
Ing. Flígl: Umístíme hmotu, tedy stavby, pak bude těžké vymyslet parkování; počet nových
bytů = pokles počtu parkovacích míst, moje zkušenost je, že se studie upravovat nebude,
navrhuji nové zadání další studie k posouzení. Když byl řešen úbytek parkovacích míst při
studii na náměstí, bylo starostou města konstatováno, že parkování ve Mšeně bude řešeno
parkovacím prostorem na místě bývalého zdravotního střediska.
Starosta: Pokud chcete novou studii od jiných autorů, připravte návrh usnesení o uvolnění
100 000,- Kč z rozpočtu z jiné položky a můžeme hlasovat.
Pan Flígl upozornil na skutečnost, že byly vynaloženy náklady ve výši cca 80.000 Kč na studii
na Šibenci, která nebyla nikdy realizována. Na tak důležitý projektt, jako je řešení prostoru
Zahradní ulice, se určitě peníze najdou.
Starosta podal návrh na ukončení diskuse.
Diskuse ukončena – hlasování: 10 pro ukončení diskuse.
8. Různé, všeobecné informace
Ing. Fanta odstupuje z vedení (z postu předsedy) Kontrolního výboru ZM města Mšena, v této
souvislosti byl osloven P. Jizba. Ing. Fanta navrhuje jako předsedu Kontrolního výboru ZM
města Mšena Petra Jizbu, Ing. Fanta zůstává dál členem Kontrolního výboru ZM města
Mšena.
Diskuse:
Nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení č. 10/4/2019
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Fanty na post předsedy Kontrolního výboru ZM Mšena
a jmenuje předsedou Kontrolního výboru ZM Mšena pana Petra Jizbu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (p. Jizba)
Schváleno
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dle uvedeného zákona byly za rok 2018 podány 2 žádosti o poskytnutí informace
Diskuse:
Nebyly vzneseny žádné dotazy
ZM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 města Mšena.
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9. Diskuse
T. Uher: Kdy budou vyvezeny kontejnery na sklo? Kontejnery jsou přeplněné, hlavně v
Mělnické ulici.
Starosta: Kontejnery jsou vyváženy 1 x za 2 měsíce, vývoz bude brzy.
Mgr. Prieložná: Pan Háze má novou variantu dopravního značení na náměstí, v jakém je to
stadiu řešení?
V. Háze: Vše je v řešení, čekáme na schválení od dopravního inženýrství, návrh bude
projednán radou města.
Mgr. Prieložná: V ulici Na Skaličkách je špatná podchozí výška u dopravní značky, hrozí
poškození oděvu, někdo z občanů se o značku oděvem zachytil.
Starosta: Poděkování V. Házemu za přípravu změn dopravního značení. Zrcadla křižovatce
Jatecká x Stránecká dopravní inženýr zamítl, do konce května by měla skončit stavba v ul.
Mělnická a doprava se vrátí zpět tak, jak byla před zahájením stavby.
Mgr. Hanzl: Žádám o podklady k financování střechy na staré škole (Tyršova 299), dále žádám
o zvukový záznam z minulého zasedání zastupitelstva a návrh usnesení o změně stavby
„Mělnická“ před dokončením.
J. Guttenberg st.: Zrcadla nejsou můj návrh, předal jsem požadavky občanů; nežádali jsme
zastavení stavby v Mělnické, pouze jsme navrhovali změnu povrchu; k volebnímu programu
vedení města – zvýšení efektivity a vybavení technických služeb města - navrhuji přemýšlet o
nákupu lepšího stroje na úklid sněhu, než je traktůrek.
V. Šestáková: Bylo by možné zasypat díry v Jatecké a ve Stránecké ulici? Při současném
provozu a stavu hrozí poškození vozidla a dál se ničí i vozovka.
Starosta: Dosypání výtluků proběhne až po vyschnutí, měla by pomoci stavební firma po
návratu na stavbu, disponuje odpovídajícími stroji.
J. Guttenberg st.: Jak se řeší s krajským úřadem oprava silnice 273 ?
Starosta: Byly vybrány k opravě některé úseky, možno by bylo opravit 11 km této silnice z EU
fondů (viz nová část této silnice směrem na Doksy), i přes mou výraznou aktivitu u krajského
úřadu, aby se tato silnice důkladně opravila, se nepodařilo dojednat kladný výsledek. Alespoň
byla provedena oprava povrchu u Střem, rada kraje má jiné priority a není zde bohužel
politická vůle.
Mgr. Hanzl vznesl dotaz, kdy dojde k obnově výpočetní techniky na úřadě, aby se nepracovalo
na XP.
Starosta: Nepracujeme na Win XP, pracujeme na systému Windows 7.
10. Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:23 hod. Příští zasedání Zastupitelstva města Mšena bude
08.04.2019.
Ověřovatelé:
Mgr. Hana Nečasová, v. r.

….....................................................

Petr Jizba, v. r.

….....................................................

Starosta města
Ing. Martin Mach, v. r.

…...................................................
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