
Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 6
                                                 konaného dne 20.05.2019

Přítomni: Ing. Martin Mach, Ing. Jiří Fanta, Jiří Guttenberg st., Jiří Guttenberg ml., 
Mgr. David Hanzl, Mgr. Marcela Prieložná, Alena Oupická, Ing. Jaromír Flígl (přijde později), 
Mgr. Hana Nečasová, Jan Krúpa, Václav Háze, Petr Jizba, Tomáš Uher

Omluveni: Martin Kauler, František Šulc

Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:07 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 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce.
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, vyvěšen a nebyly k němu vzneseny připomínky ani námitky.

Určení zapisovatelky:
Ivana Krúpová
Určení ověřovatelů zápisu:
Tomáš Uher, Václav Háze

Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že některé body 
usnesení jsou již splněny a další se plní průběžně. Zápis byl ověřen a zveřejněn.
D. Hanzl - ptá se, jak fungují ověřovatelé zápisu, kdy se zápis rozesílá a zda všem 
zastupitelům a jestli se zápis schvaluje. P. starosta - zapisovatelka zapíše, tajemník 
zkontroluje, předá starostovi a ověřovatelům, připomínky starosty se zasílají ověřovatelům, 
zápis se neschvaluje.

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.

Návrh programu:  

1.   Účetní závěrka, Závěrečný účet města Mšena za rok 2018 + rozpočtové opatření 2019
2.   Rozvojové projekty
3.   Územní studie „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno
4.   Odpadové hospodářství
5.   Grantové řízení města pro rok 2019
6.   Rozdělení dotací z FRM na rok 2019 + revokace usnesení 8/4/2019 ze dne 18.02.2019
7.   Pozemky
8.   Různé, všeobecné informace
9.   Diskuse     
10. Závěr

Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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1. Účetní závěrka, Závěrečný účet města Mšena za rok 2018 + rozpočtové opatření 2019

Účetní závěrka

Dostavil se J. Flígl (17.16 hod.). Pan starosta - RM projednala účetní závěrku města za rok 
2018 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohu a inventarizační zprávu), přečetl zápis Finančního 
výboru, který doporučuje tento dokument schválit.

U  snesení č.   1  /6/2019
ZM schvaluje účetní závěrku města Mšena za rok 2018 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu
a inventarizační zprávu). 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Závěrečný účet města Mšena za rok 2018

P.  starosta - mapuje veškeré toky peněz, obdržené dotace, poskytnuté dotace, výčet 
zůstatků na účtech, přehled hospodaření příspěvkových organizací města a stavy na jejich 
fondech.

U  snesení č.   2  /6/2019
ZM schvaluje Závěrečný účet města Mšena za r. 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Mšena za rok 2018 se závěrem „Byly zjištěny chyby a nedostatky, které 
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 
420/2004“. 
ZM schvaluje uvedené dokumenty bez výhrad.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Rozpočtová opatření č. 3 a 4 rozpočtu města na r. 2019 

RM schvalovala rozpočtová opatření č. 3 a 4. 
J. Guttenberg st. - u rozp. opatření č. 4) přesun fin. prostředků na výstavbu cyklostezky do 
Stránky, jedná se o projektovou dokumentaci? P. starosta – ano, byl to náklad na 
přepracování projektové dokumentace. Z jednání s mládeží vzešel požadavek na změnu 
povrchu, aby se na cyklostezce dalo jezdit i na bruslích.

U  snesení č.   3  /6/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na r. 2019, schválené Radou 
města Mšena dne 03.04.2019 usnesením č. 2/9/2019 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu 
města na r. 2019, schválené Radou města Mšena dne 15.05.2019 usnesením č. 1/11/2019
na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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Pravidla rozpočtových opatření u stavebních akcí města - návrh

Návrh J. Guttenberga st. - změnit pravidla rozpočtových opatření u stavebních akcí (snížit, co 
se financí týče) kompetenci RM. P. starosta - ZM se schází 1x za dva měsíce, což by mohlo 
realizaci některých akcí zbrzdit, dále některé akce probíhají z financování FRR, což je 
mimorozpočtový zdroj, financování je zde jiné. Navrhuje, u nových akcí změny přijmout, avšak 
u těch co se již realizují ponechat beze změn. D. Hanzl - ZM se může, pokud by bylo potřeba, 
sejít i dříve než 1x za 2 měsíce. Domnívá se, že veškeré investiční akce by měly být 
propláceny z rozpočtu města. J. Guttenberg st. - záměrem není blokovat a zdržovat stavby, 
pouze by chtěl, aby o akcích rozhodovalo všech 15 zastupitelů, nikoliv jen 5 členů RM.
J. Guttenberg ml. - souhlasí se starostou, u nových akcí přijmout změny, dále upozorňuje, že 
zde může být kontrolní činnost, kdykoliv lze zkontrolovat, zda RM financuje něco špatně.
Starosta - fin. prostředky jsou v rozpočtu na paragrafech, pokud po skončení stavby něco 
zbude, najde se v paragrafu akce, která je vhodná zrealizovat. J. Guttenbeg st. - pokud je 
přebytek financí na paragrafu, ptáte se ZM, jak je použít? P. Starosta - v pololetí by mohlo být 
zřejmé, kolik peněz cca zbude a RM přijde s návrhem na ZM, kterou akci provést.

U  snesení č.   4  /6/2019
ZM si vyhrazuje schvalování rozpočtových opatření vedoucí k zařazení nových investičních a 
opravárenských akcí nad 200 tis. Kč bez DPH.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

U  snesení č.   5  /6/2019
ZM si vyhrazuje schvalování rozpočtových opatření vedoucí k navýšení výdajů u jednotlivých 
stavebních, investičních a opravárenských akcí nad 200 tis. Kč bez DPH.
Hlasování:
pro 7, proti 4 (Ing. Mach, pan Guttenberg ml., paní Oupická, pan Uher), 
zdrželi se 2 ( Mgr. Nečasová, pan Háze)
Neschváleno

Darovací smlouva sponzorský dar Mšena společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s

Mladá Boleslav vydala velmi zdařilou publikaci, přišel návrh podílet se na obdobné knize. RM 
schválila tento projekt a žádá ZM o poskytnutí dotace, příspěvek je navržen ve výši 30 tis. Kč. 
M. Prieložná - zajímá se, kdo je pověřen tím, jaký příspěvek v publikaci bude o Mšeně. Pokud 
bude potřeba a zájem, nabízí svou pomoc, ráda se na tomto projektu bude spolupodílet. P. 
starosta - za město je pověřena paní Šestáková, případně on sám. 

U  snesení č.   6  /6/2019
ZM schvaluje finanční dar ve výši 30.000 Kč společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s.,  
určený na zajištění a úhradu nákladů spojených s vydáním publikace „Mladoboleslavsko – víc 
než brána do Českého ráje“.
ZM zároveň schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem a společností Kultura města 
Mladá Boleslav a. s..
Hlasování:
pro 11, proti 1 (Ing. Flígl), zdržel se 1 (Mgr. Hanzl)
Schváleno
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2. Rozvojové projekty

Stavba Mělnická – koncem května by mělo dojít k předání stavby, kolaudace je naplánována 
na 11.6.2019, slavnostní ukončení projektu 19.6.2019. V. Šestáková – kdy bude projekt 
zprůchodněn pro veřejnost? P. Starosta – termín ještě není zcela jasný, možná již po 
31.5.2019, po předání stavby, musí s tím souhlasit stavební firma, krajský úřad a město a 
speciální stavební úřad.
- Dokončení kanalizace v ulici Růžová – předchází tomu výstavba opěrné zdi, nyní jsme 
obdrželi projektovou dokumentaci, která se začne projednávat.
- Kanalizace pro rodinné domy Na Čihadle, po získání stavebního povolení předložíme návrh
realizace.

Rekonstrukce požární zbrojnice

Hasičská zbrojnice – město podalo  žádost na Ministerstvo vnitra, Gen. ředitelství Hasičského 
záchr. sboru ČR “Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobr. hasičů, výzva JSDH-V3-
2019: stavba nebo rekonstrukce pož. zbrojnice” na opravu budovy (vrata, okna, fasáda i soc. 
zařízení). Dotace nevyšla v požadované výši, pro město zbylo 450 tis. Kč (rozpočet je na 2 a 
půl mil. Kč). Druhá dotace byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu podpory a
obnovy rozvoje venkova na r. 2019 “Rekonstrukce a přestavba veřejných budov”, rozhodnuto 
bude v půlce června. P. starosta  navrhuje tuto částku ve zkrácené výši nepřijmout. J. 
Guttenberg st. - pokud nyní nevezmeme částku 450 tis. Kč, budeme mít příští rok nárok? M. 
Prieložná – pokud projekt podáme příští rok, můžeme jej rozšířit? V. Šestáková – určitě se 
musí opravit sociální zařízení spolu s něčím, aby to vyhovovalo hasičským normám.

Usnesení č. 7/6/2019  
ZM nepřijímá poníženou dotaci MV Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů, výzva JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ a schvaluje 
podání nové žádosti do letošního programu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Cyklostezka do Stránky – v průběhu podzimu by se mohlo zahájit výběrové řízení.

Půjčka společnosti Kokořínský SOK s. r. o.

Kokořínský SOK – p. starosta informuje, že proběhla valná hromada, hospodářský výsledek je 
výborný. Kokořínský SOK žádá o schválení půjčky na profinancovánínákupu 2 autobusů na 
plyn v ceně 6 500 000 Kč, na který společnost získá dotaci. P. Starosta navrhuje půjčku z 
hospodářského výsledku města z minulého období.
D. Hanzl se táže na spoluúčast, neřešil by nákup půjčkou, ale úvěrem. P. Starosta – úvěr se 
může snížit, když obce peníze půjčí a s.r.o. bude mít i své finance, záleží na vůli obcí, kolik 
peněz půjčí. P. Jizba – víme o všech 11 obcích, že poskytnou půjčku? P. Starosta – naše 
město je jedno z prvních, které půjčku projednává. ZM bere na vědomí dopis pana starosty 
společníkům společnosti Kokořínský SOK s. r. o., kterým z pověření valné hromady spol. 
Kokořínský SOK žádá společníky společnosti o projednání půjčky Kokořínskému SOKu s. r. o. 
v zastupitelstvech obcí na zakoupení dvou nových autobusů na CNG v celkové hodnotě 6,5 
mil. Kč.

4  



U  snesení č. 8/6/2019
ZM schvaluje překlenovací půjčku ve výši 500.000 Kč společnosti Kokořínský SOK s. r. o. na 
profinancování nákupu dvou nových autobusů na CNG (v případě získání dotace z ITI IROP)
v celkové hodnotě 6,5 mil. Kč.
Financování ze zůstatku hospodářské činnosti města na dobu jednoho roku.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (Mgr. Hanzl), zdrželi se 2 (pan Krúpa, Ing. Flígl)
Schváleno

Návratná finanční výpomoc Základní škole Mšeno, p. o.,

Modernizace učeben v ZŠ, některé části již proběhly, jsou vybrány firmy na další 4 zakázky. 
Jelikož faktury již byly ve splatnosti, poskytli jsme ZŠ příspěvek na provoz na půl roku dopředu.

U  snesení č. 9/6/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městem 
Mšenem a Základní školou Mšeno, p. o., kde předmětem této smlouvy je návratná bezúročná 
finanční výpomoc ve výši 4.000.000 Kč (slovy:čtyřimiliónykorun) za účelem výpomoci k 
zajištění předfinancování projektu 
z Integrovaného regionálního operačního programu 11703: Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrasturktury pro vzdělávání v ZŠ Mšeno. 
Identifikační číslo projektu: 117D036000987. EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004157.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

V dohledné době proběhně výstavba sloupů veřejného osvětlení v Boleslavské ulici, 
osvětlení se sjednotí zatím k pekárně.

M. Prieložná – dotaz, zda se počítá s výstavbou chodníků v Boleslavské ulici směrem od 
domu p. Václavíka dál. P. starosta – s výstavbou se počítá, již brzy se bude projektovat, 
čekáme na zákresy všech sítí.

3. Územní studie „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno   
Na minulém ZM byla sestavena 6-ti členná pracovní skupina, J. Guttenberg ml., jeden z 
členů pracovní skupiny informoval o schůzce se závěrem, že k úplné shodě nedošlo. 
Probíhala debata především o parkovacích místech v této oblasti. P. starosta informuje o 
tom, že konečnou studii schvaluje pořizovatel, což je MěÚ Mělník. Navrhuje upravenou studii
(kombinace varianty A (knihovna) a B (bytová část) znovu zveřejnit na webových stránkách 
města a v tištěné podobě ve vstupní chodbě úřadu, požádat o její „dotažení“, aby splňovala 
úřední parametry. V. Novák – řada parkovacích míst je na soukromých pozemcích. 
J. Guttenberg ml. - není tomu tak. J. Krúpa – o konečné verzi bude rozhodovat někdo jiný? 
P. starosta – pouze o umístění budov. D. Hanzl – proč nebyl na schůzku pracovní skupiny 
pozván někdo ze zhotovitelů studie? J. Flígl – nelíbí se mu, že se stále pracuje s jednou 
studií, není jiný náhled. D. Hanzl souhlasí s J. Flíglem, též by mu vyhovovalo více podob, 
stále se pracuje s jednou firmou ve třech variantách. P. Starosta – konzultoval to i s jinými 
architekty, v této lokalitě je to jediné možné umístění hmot. J. Flígl – dotaz na p. starostu a 
místostarostu, zda připouští jinou studii. P. Starosta – nebylo to schváleno již na minulém 
zasedání.
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U  snesení č. 10/6/2019
ZM projednalo upravenou studii LOKALITA ZAHRADNÍ Mšeno, bere tuto upravenou studii na
vědomí a žádá úřad územního plánování o veřejné projednání.
Hlasování:
pro 6, proti 6 (Ing. Flígl, Mgr. Hanzl, pan Krúpa, pan Guttenberg st., Mgr. Prieložná, pan Jizba),
zdržel se 1 (Ing. Fanta)
Nechváleno

4. Odpadové hospodářství
P. starosta informoval o založení společnosti EKOD Servis, se sídlem v Doksech, jejímž 
předmětem podnikání bude nakládání s odpady, kterou založily obce svazku EKOD. Nejtěžší 
složkou v černých popelnicích je biomasa, proto se začne s tímto odpadem. Systém začne 
fungovat v Doksech a okolí. Zatím bude stačit 1 svozový vůz. Na auto je potřeba vybrat nějaký 
kapitál, druhá půlka by se řešila úvěrem.

U  snesení č. 11/6/2019:
Zastupitelstvo města bere na vědomí založení obchodní společnosti s ručením omezeným s 
názvem EKOD Servis, jejímž jediným vlastníkem je DSO EKOD, se sídlem v Doksech, se 
základním kapitálem 1 Kč, předmět podnikání – nakládání s odpady (vč. nebezpečných), 
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost má tři jednatele. Za společnost 
u písemných právních jednání jednají vždy dva jednatelé společně. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

5.  Grantové řízení města pro rok 2019
Komise probrala došlé žádosti a provedla návrh rozdělení peněz. Všechny příspěvky do 50 tis.
Kč RM schválila v takové výši, jak je komise navrhla. Na ZM jsou 2 příspěvky – TJ Sokol 
Mšeno se žádostí o 136.200 Kč v oblasti C a SK Mšeno, oblast B1 s částkou 120.000 Kč. V. 
Novák – rozdělení se mu zdá nespravedlivé, jelikož sportovní spolky byly uspokojeny z 82%, 
nesportovní z 37%. P. Starosta – je třeba zohlednit, které spolky a co přináší do veřejného 
života, práce s mládeží má prioritu. V. Šestáková navrhuje, aby návrh grantové komise byl 
projednáván na ZM, které je přístupné veřejnosti, nikoliv na RM, jejíž jednání je neveřejné. P. 
Novák žádá p. tajemníka, aby mu poslal rozdělení grantů před dvěma lety. M. Prieložná – letos
se podle nových zásad postupovalo poprvé, jedná se o „zajížděcí“ období, navrhuje, aby se 
částka pro ostatní spolky v příštím roce navýšila. P. Starosta – návrh p. Prieložné by ponechal 
na dobu, kdy se bude sestavovat rozpočet.

U  snesení č. 12/6/2019
ZM v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, 
spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto 
zásad schvaluje v „Grantovém řízení města Mšena 2019“ finanční částku: 
TJ Sokol Mšeno - 136.200 Kč, oblast C, 
SK Mšeno - 120.000 Kč, oblast B1.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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6. Rozdělení dotací z FRM na rok 2019 + revokace usnesení 8/4/2019 ze dne 18.02.2019

Sešla se komise, která prozkoumala došlé žádosti a navrhla rozdělit částku, která byla v 
rozpočtu připravena.

U  snesení č. 13/6/2019

ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2019 takto: 
- pan M. P., 100.000 Kč, statika, okna
- pan K. K.., 50.000 Kč, fasáda
- paní R. M., 70.000 Kč, vrata, výkladce
- pan T. L., 50.000 Kč, okna, fasáda, krytina
- pan R. S., 10.000 Kč, vrata
- pan J. R., 100.000 Kč, komplet
- ČCE, 24.755 Kč, kolumbárium
- Celkem 404.755 Kč, 
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Revokace usnesení - rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 
od MK ČR -  MPZ Mšeno a odsouhlasení nového rozdělení dotace
V. Šestáková - na koupališti a na sokolovně nebyly uznány některé náklady, je nutné původní 
usnesení revokovat a přijmout nové.

U  snesení č. 14/6/2019
ZM revokuje usnesení č. 8/4/2019 ze dne 18.2.2019 ve věci přijetí dotace přidělené 
Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která je navýšena 
za vítězství v krajském kole soutěže a její rozdělení a schvaluje nové usnesení ve věci, a to:

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) 155 000 Kč na akci obnova povrchu a dilatačních spár bazénu Městských lázní Mšeno + 
spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 % uznatelných výdajů, tj. 155 380 Kč.

b) 31 000 Kč na repasi a nátěr 1 ks dvoukřídlých dveří v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast 
města ve výši min. 10 %, tj. 6 333 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši
min. 40 %, tj. 25 989 Kč.
c) 564 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně - III. etapa + spoluúčast města 
ve výši min. 10 % tj. 114 007 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj.  
462 055 Kč. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

7. Pozemky

Přijetí daru od Římskokatolické farnosti Mšeno u Mělníka
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U  snesení č. 15/6/2019
ZM schvaluje přijetí daru, a to: 
části pozemku 808/1 o výměře 87 m2, nově označenou jako pozemek p. č. 808/4 v k. ú. a obci 
Mšeno, 
od vlastníka pozemku. ZM zároveň schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem a 
Římskokatolickou farností Mšeno u Mělníka.
Obdarované město dar od dárce přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Prodej části pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Mšeno

U  snesení č. 16/6/2019
ZM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, a to:
část pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města 
- geometrickým plánem č. 893-32/2016 pro rozdělení pozemku schváleným Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, KP Mělník dne 16.08.2017 
oddělenou část pozemku, nově označenou p. č. 509/21, ostatní plocha o výměře 42 m2 firmě
ČEZ Distribuce, a. s., (která zde vlastní zařízení distribuční soustavy - pojistkovou skříň a 
trafostanici), za cenu 10.500 Kč (slovy: desettisícpětset korun českých). 
Kupní cena je osvobozena od DPH dle zák. 235/2004 Sb, § 56.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem a firmou ČEZ 
Distribuce, a. s..
Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila rada města 
dne 17.04.2019 pod číslem usnesení 3/10/2019.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

8. Různé, všeobecné informace

Kokořínský SOK s. r. o. - hospodaření za rok 2018

U  snesení č. 17/6/2019
ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Kokořínský SOK s. r. o. za rok 2018.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Bezúročná půjčka SK Mšeno z. s.

Žádost již projednala RM a doporučuje půjčku schválit. J. Guttenberg st. - objasňuje žádost.

U  snesení č. 18/6/2019
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky SK Mšeno ve výši 100.000 Kč, splatnou ve dvou 
splátkách, na stavbu vrtané studny v areálu SK Mšeno. 
Financování ze zůstatku hospodářské činnosti města.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (pan Guttenberg st.)
Schváleno
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Dozorčí rada VKM

P. starosta – navrhuje Ing. Jana Bloudka, MBA. J. Flígl se dotazuje, zda je ještě občanem 
Mšena. P. starosta – je jen vlastníkem nemovitosti.

U  snesení č. 19/6/2019
ZM schvaluje nominaci, navrhuje zástupce Svazku měst a obcí VKM
do dozorčí rady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. pana Ing. Jana Bloudka, MBA.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (Ing. Flígl), zdrželi se 2 (pan Guttenberg st., pan Jizba)
Schváleno

Volba soudce přísedící

U  snesení č. 20/6/2019
ZM volí soudce přísedící Okresního soudu v Mělníku paní Marii Skuhrovou. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Informace - žádost o dotace na zubní pohotovost na Mělníku + vyjádření pana starosty 
k žádosti o poskytnutí dotace
ZM bere na vědomí žádost Mělnické stomatologické s. r. o. o dotaci na provoz 
stomatologické pohotovosti pro zapojené obce v projektu ve Středočeském kraji. 
Vzhledem k tomu, že Mšeno si není vědomo, že by v letošním roce bylo zapojeno do 
projektu Mělnické stomatologické s. r. o., žádá pan starosta o doplnění žádosti o uváděný 
projekt, aby město mohlo posoudit jeho přínos ve vztahu k potřebám občanů Mšena a 
rozhodnout o žádosti a případně uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

Informace - ozvučení sálu
Tajemník požádal odbornou firmu Audiopro s. r. o. o prověření možnosti ozvučení zasedacího 
sálu při jednání zastupitelstva města. Firma konstatuje, že by bylo nejprve třeba stavebními a 
dispozičními úpravami změnit akustiku sálu (cca 150.000 Kč) a následně pořídit ozvučení se 
záznamem (cca 130.000 Kč).
ZM konstatuje, že tématem se bude zabývat na některém z příštích jednáních ZM.

9. Diskuse

P. Jizba – navrhuje doplnit finanční výbor o Petra Vaňače. P. starosta – členem finančního 
výboru by neměl být občan, který má finanční závazky vůči městu.

U  snesení č. 21/6/2019  
ZM volí za člena finančního výboru pana Petra Vaňače.
Hlasování:
pro 7, proti 2 (pan Uher, Ing. Mach), zdrželi se 4 (pan Guttenberg ml., paní Oupická, 
Mgr. Nečasová, pan Háze)
Neschváleno
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Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 16.05.2019

P. Jizba – dotazuje se, proč nebyly na schůzku Kontrolního výboru dodány stavební deníky. 
P. starosta – dílo nebylo převzato, nebyla dodržena smlouva, vlastník má zřejmě stavební 
deník i s kopiemi. M. Prieložná – zápisy v denících jsou důležité. P. starosta – zeptá se, proč 
nebyly dodány. 
P. Jizba – dotazuje se, jak je uskladněná krytina z čp. 299 a zda je možné ji prodat. P. starosta 
–  nevěděl o tom, že je uskladněna venku, zřejmě je to z důvodu nedostatku místa. M. 
Prieložná – krytinu se pokusit prodat za minimálně pořizovací cenu, realizací pověřuje úřad a 
starostu. Žádá, aby bylo  zjištěno, kdo měl na starosti uložení krytiny a tohoto člověka pokárat. 
P. starosta – zajistí p. tajemník.

U  snesení č. 22/6/2019
ZM schvaluje prodej nepotřebné střešní eternitové krytiny z č. p. 299 minimálně za pořizovací 
cenu a pověřuje pana starostu a úřad realizací prodeje.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržela se 1 (paní Oupická)
Schváleno

V. Šestáková požaduje řešit systém odstavných parkovišť. P. starosta – zakomponujeme do 
strategického plánu. 
M. Štráchalová po odchodu K. Horňáka se stala manažerkou Intermezza a chtěla by jejich 
jménem poděkovat, že sbor mohl zkoušet na radnici.

10. Závěr
Veřejné zasedání ZM p. starosta ukončil ve 21:15 hod.

Ověřovatelé:

Tomáš Uher, v. r.                …………………………...…..

Václav Háze, v. r.                  …………………………...…..

Starosta města:
Ing. Martin Mach, v. r.                   …………………………...…..
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