
Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 7
                                                 konaného dne 29.07.2019

Přítomni: Ing. Martin Mach, Jiří Guttenberg st., Jiří Guttenberg ml., Mgr. David Hanzl, 
Alena Oupická, Ing. Jaromír Flígl, Mgr. Hana Nečasová, Jan Krúpa, Václav Háze, Petr Jizba,
František Šulc

Omluveni: Martin Kauler, Tomáš Uher, Mgr. Marcela Prieložná, Ing. Jiří Fanta

Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:06 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 ověřovatelů zápisu:
Ing. Jaromír Flígl, František Šulc
Určení zapisovatele:
Aleš Vik

Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání z 21.05.2019 a konstatoval, že 
některé body usnesení jsou již splněny a další se plní průběžně. Zápis byl ověřen a 
zveřejněn.

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. Na návrh pana 
starosty byl bod č. 3 zařazen v programu na 1. místo. Ostatní body návrhu programu zůstaly 
nezměněny. Následuje hlasování o programu.

Návrh programu:  

1.   Odpadové hospodářství
2.   Rozpočtová opatření rozpočtu města na r. 2019 + zápis z FV
3.   Rozvojové projekty
4.   Pozemky
5.   Strategický plán rozvoje města Mšena na roky 2020 - 2025
6.   Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
7.   Žádosti
8.   Různé, všeobecné informace
9.   Diskuse     
10. Závěr

Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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1. Odpadové hospodářství  

Pan starosta informuje o průběhu jednání členské schůze DSO EKOD a s tím spojeném 
plánování svozu vlastním svozovým vozem. V první etapě je plánován svoz pro cca 6  - 8 
tisíc obyvatel svazku. Brzy bude vyhlášeno výběrové řízení na svozové auto. Pan starosta 
informuje o schválení mimořádného členského příspěvku ve výši 100 Kč na obyvatele 
Dobrovolnému svazku obcí EKOD na investice potřebné k zahájení činnosti firmy EKOD 
Servis, s.r.o..

Pan Hanzl se dotazuje, jak se město vypořádá se zadáváním veřejných zakázek a jak je 
právně tento projekt ošetřen pro město Mšeno a zda může dostat „nějaké“ právní stanovisko.
Pan starosta uvádí, že papírové stanovisko nemá, ale vše se konzultovalo s právníky a  
zadávání veřejných zakázek tak vychází z výjimky ze zákona, tzv. režimu „in-house“ dle 
zákona (ZZVZ). Na toto téma proběhla i diskuse s právníky po e-mailu. Pan Hanzl proto 
žádá pana starostu o e-mail, kde je toto téma popsáno. Pan starosta ještě konstatuje, že 
danou problematiku řešilo 12 zúčastněných starostů/tek, nejen on sám. 
Pan Guttenberg starší se ptá, jestli firma na svoz zůstane trvale ve vlastnictví obcí. Pan 
starosta uvádí, že firmu založil svazek obcí, nikoli obce samotné, proto nehrozí odstoupení 
jednotlivých obcí s tím, že by obec prodala svůj podíl. 

Dále pan starosta informuje o spolupráci s firmou SAP Mimoň spol. s.r.o., která disponuje 
vhodným areálem pro zázemí nové svozové společnosti. Následně pan starosta informuje, že 
již v minulosti upozorňoval na to, že by bylo výhodné pořídit si vlastní svozový vůz, jelikož 
společnost AVE nevyváží kvalitně a nevypadá to, že do budoucna dojde k nápravě.

Dobrovolný svazek obcí EKOD – mimořádný finanční příspěvek 

U  snesení č.   1  /7/2019
ZM schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku ve výši 100 Kč na obyvatele města 
Dobrovolnému svazku obcí EKOD na investice potřebné k zahájení činnosti firmy EKOD 
Servis, s.r.o..
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

2. Rozpočtová opatření rozpočtu města na r. 2019 + Zápis z FV ze dne 10.06.2019

Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 rozpočtu města na r. 2019 

RM schvalovala rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7. K jednotlivým opatřením nebyly vzneseny 
dotazy.

U  snesení č.   2  /7/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na r. 2019, schválené Radou 
města Mšena dne 12.06.2019 usnesením č. 1/13/2019, rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu 
města na r. 2019, schválené Radou města Mšena dne 26.06.2019 usnesením č. 1/14/2019 a 
rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na r. 2019, schválené Radou města Mšena dne 
17.07.2019 usnesením č. 1/15/2019
na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2019

Pan starosta informuje o bodu č. 1 rozpočtového opatření - použití nedočerpaného rozpočtu 
Fondu regenerace, návrh použít v bodu 2. 
Bod 2 rozpočtového opatření je, že mšenská farnost podala žádost o příspěvek od města, na
opravu kostela. Žádají o zbývajících 62 tis. Kč, z vlastních prostředků uhradí cca 400 tis. Kč. 
Město by tuto částku hradilo z Fondu regenerace.
Bod 3 je spoluúčast města k dotaci z MK (sokolovna).
Bod 4 je snížení výdajů – použití na mimořádné členské příspěvky EKOD.
Bod 5  je mimořádný členský příspěvek EKOD.
Bod 6  je použití rezervy rozpočtu na výše uvedené výdaje.
Body 7 a 8 jsou ponížení rozpočtu na opravy silnic – použito na chodníky. Ulice Stránecká a 
Boleslavská (projekt).
Body 9 a 10 jsou ponížení rozpočtu na veřejné osvětlení – použito na studii Na Čihadle.

K 8. rozpočtovém opatření k bodu 2 se přihlásil pan Flígl s konstatováním, že bude hlasovat 
proti schválení rozpočtového opatření, neboť se opakovaně přispívá farnosti na opravu jejího 
majetku a on opakovaně nevidí důvod farnosti přispívat finančními prostředky z rozpočtu 
města, protože církev má dostatek peněz vlastních na svých účtech a uvolňuje peníze až poté,
kolik peněz získá z různých darů.
Pan Hanzl konstatuje, že v současnosti se jedná o opravu čelního pohledu a on má zájem, aby
památka byla opravena, bude hlasovat pro. 
Stejně tak konstatuje pan místostarosta, že kostel je dominanta města a přestože není 
majetkem města, stojí o to, aby se oprava uskutečnila.

U  snesení č.   3  /7/2019
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2019. 
Hlasování:
pro 10, proti 1 (Ing. Flígl), zdrželo se 0
Schváleno

Zápis z FV ze dne 10.06.2019

Pan starosta informuje o zápisu z finančního výboru, kterým se zabývala i rada města. 
Předseda finančního výboru pan Hanzl tvrdí, že nedostal od pana místostarosty Guttenberga 
dostatečné validní podklady, které požadoval pro jednání finančního výboru ohledně 
rekonstrukce střechy na staré škole. Pan místostarosta Guttenberg tvrdí, že všechny podklady 
poslal a že žádné jiné další již nedodá.
Pan Hanzl toto požaduje do zápisu uvést, že mu již pan místostarosta žádné jiné podklady 
nedá. Pan místostarosta Guttenberg chce dát do zápisu, že všechny podklady již poslal a chce
pozvat na příští zasedání finančního výboru, aby znovu celou situaci ohledně stavby mohl 
vysvětlit. 
Dále pan starosta konstatuje, že byla v radě zvažována žaloba na podání platebního rozkazu
na dodavatelskou firmu na cca 332 tis. Kč. To je na zvážení ZM a toto pan starosta nyní ZM 
navrhuje. Pan Hanzl oponuje, že vzhledem k stávající situaci to je již na podání trestního 
oznámení, neboť teď by již měly rozhodnout orgány v trestním řízení, zda na město nebyl 
spáchán podvod.
Finanční výbor spolu s místostarostou Guttenbergem se na svém příštím jednání bude 
znovu problematikou hluboce zabývat a výsledek jednání výboru bude ZM sdělen.
ZM dále bere zápis FV na vědomí.
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3.  Rozvojové projekty

Pan starosta informuje o dlouhodobé trojstranné smlouvě na provozování kanalizace mezi 
městem Mšenem, Středočeskými vodárnami a. s. a společností Vodárny Kladno – Mělník a. s..
Z důvodů nových právních norem dojde k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností. 
Jedná se především o ulice Nádražní, Boleslavská, propojka Karlova směr čistička a novou 
kanalizaci směrem na Sedlec.  
Pan Hanzl chce uvést do zápisu kdo kontroloval přílohy u nových dohod. Pan starosta uvádí, 
že přílohy kontroloval osobně a pravděpodobně je viděl i zaměstnanec správy majetku. 
Druhá smlouva je smlouva o pachtu se Středočeskými vodárnami, aby mohla společnost 
kanalizaci provozovat.

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností (VKM, a. s. a město Mšeno)

U  snesení č.   4  /7/2019
ZM schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací“ uzavřenou mezi společností Vodárny Kladno – Mělník a. s. 
a městem Mšenem
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 (p. Krúpa)
Schváleno

Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizace

U  snesení č.   5  /7/2019
ZM schvaluje „Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – 
kanalizace“ uzavřenou mezi městem Mšenem, Středočeskými vodárnami a. s. a společností 
Vodárny Kladno – Mělník a. s..
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 (p. Krúpa)
Schváleno

Stavba ,,II/273 Mšeno, průtah", Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - informace
o stavbě a radou města schváleném dodatku smlouvy.
Na stavbě vznikly vícepráce způsobené především podložím, kde se muselo udělat více 
hutnících zkoušek, než bylo předpokládáno v projektu a následně měnit větší objem 
nevyhovujícího podloží za kamenivo. 
Pan Guttenberg starší se dotazoval na jiné technologie zpevnění a hutnění podkladu 
vozovek. Pan starosta informoval, že na stavbě zvažovali jiné možnosti, ale tato vycházela 
nejlépe.

Do diskuse vstoupil občan, který se zpětně mimo toto téma ptal na propojení vodovodního 
řadu ze Stříbrníku do systému Mělník, Kladno, zda se o tom uvažuje. Pan starosta odpovídá,
že ano, ale pro město to není dobrá volba. 

TIMAO - Na Čihadle „Studie dopravní a technické infrastruktury“ - informace
Pan starosta informoval o jednání s vlastníky pozemků, na kterých se bude infrastruktura 
realizovat, zda klíčové pozemky pro stavbu gravitační kanalizace nám prodají, pronajmou, 
povolí věcná břemena atd.
Pokud dojde k dohodě s vlastníky, bude ZM předložen další plán postupu realizace 
zasíťování pozemků Na Čihadle. Od toho závisí i rychlost rozvoje této lokality. 
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Realizace společných zařízení k. ú. Skramouš - informace
Pan starosta informoval o akci financované státem, za menšího přispění města Mšena, 
umístění retenční nádrže - suchého poldru s napojením na dešťovou strouhu a dále 
prohloubení koryta za tunelem směrem k Vrátnu. Informace byla již podána panem 
místostarostou na minulém zasedání ZM.
Opěrná zeď v Růžové ulici
Dále pan starosta informuje o nutnosti výstavby opěrné zdi, z důvodu pohybu těžší techniky, 
která se zde bude pohybovat při výstavbě kanalizace. Opěrná zeď je podmínkou stavby 
kanalizace. Kanalizace v Růžové ulici je předmětem velkého zájmu občanů v této ulici.

U  snesení č. 6/7/2019  
ZM schvaluje uvolnění finančních prostředků, investici do 200 tis. Kč na stavbu opěrné zdi 
v Růžové ulici. Financování z FRR.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Studie Zahradní ulice
Pan Hanzl konstatuje, že Studie Zahradní ulice, jak zjistil ze zápisu rady, byla zaslána ORP, 
referátu rozvoje a územního plánování k vyjádření, ke schválení!?
Pan starosta vysvětluje, že v orgánech města se studie neschvalují, k tomu je kompetentní 
referát rozvoje a plánování a město nyní čeká, jak se vyjádří.
Pan Hanzl konstatuje a chce do zápisu uvést, že ZM opakovaně neschválilo územní studii 
,,Lokalita Zahradní“ a přesto byla zaslána referátu rozvoje a územního plánování k vyjádření 
na základě samostatného rozhodnutí starosty Ing. Macha, který nerespektuje většinový názor 
ZM Mšena vyjádřený výsledkem hlasování ZM. 
Pan starosta uvádí, že to nejsou pravdivé informace, že postupoval dle schváleného postupu 
RM a dle zákona. A dále uvádí, že při hlasování ZM nebyla většina pro ani proti této územní 
studii. A dále uvádí, že až bude studie posouzena, vrácena s konstatováním, že je vše v 
pořádku, bude mělnický úřad požádán, aby studie byla veřejně projednána tady ve Mšeně. 

4. Pozemky
Pan starosta informuje o pozemcích v lokalitě na Na Čihadle, kde by se do budoucna měly 
vystavět chodníky a další infrastruktura. O problematice lokality pan starosta již informoval.

U  snesení č. 7/7/2019
ZM schvaluje koupi Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku 
č. 1001-582/2018, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník  č. 
PGP-1983/2018-206 z pozemku p. č. 437/1 o výměře 9315 m2, druh pozemku orná půda, k. 
ú. Mšeno oddělené části pozemku o výměře 304 m2, nově označenou jako pozemek p. č. 
437/23, druh pozemku orná půda, do svého vlastnictví za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj. 
celkem 304 Kč od vlastníka pozemku.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek mezi městem Mšenem a 
vlastníkem pozemku. Náklady spojené s koupí ponese město. Financování z Fondu rozvoje a 
rezerv.
Prodávající prodává uvedený pozemek za cenu nižší, než je cena v místě obvyklá vzhledem k 
tomu, že kupující město Mšeno se zavazuje na nemovitostech, které jsou předmětem koupě 
provést inženýrské sítě, a to kanalizační řad, vodovodní řad, sítě NN včetně rozvaděčů a 
zpevněnou komunikaci. 
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželi se 3 (Ing. Flígl, p. Jizba, p. Guttenberg st.)
Schváleno
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5.  Strategický plán rozvoje města Mšena na roky 2020 - 2025
Na základě veřejného setkání na téma „Aktualizace strategického plánu města Mšena na roky 
2020 – 2025“, které se uskutečnilo 19.6.2019, došlo k úpravě Strategického plánu města 
Mšena. Do návrhové části byly zapracovány nové podněty a vymazány již splněné cíle. 
Výslednou podobu bylo možné také připomínkovat nebo doplnit o další návrhy od občanů do 
22.7.2019. Po vypršení této lhůty pak byly připomínky a návrhy občanů předloženy 
zastupitelstvu ke schválení. Do konce lhůty město obdrželo tři návrhy a připomínky, které byly 
následně projednány. Ke každému návrhu se zastupitelstvo vyjadřovalo samostatně.

1. Návrh paní Šestákové:
Vypustit ze strategického plánu požadavek na obecního strážníka.
pro 11 

Dle požadavku občanů z veřejného setkání navýšit počet obyvatel města na 1500 do 
roku 2025.
pro 10
zdržel se 1 (pan Hanzl)

Obnovovat cesty v krajině v rámci KPÚ.
Pro 11

Zřídit přírodní parkoviště pro návštěvníky CHKO ve Vojtěchově.
Pro 11

Lépe hospodařit s dešťovou vodou (B.3.2.3.) – aktivita odbahnění vodní nádrže v Sedlci.
Pro 11

Lépe hospodařit s dešťovou vodou (B.3.4.) – retence ve městě a v krajině. 
pro 11

2. Návrh paní Štráchalové:
Odklimatizovat celou budovu zdravotního střediska. 
Pan starosta informuje, že se letos udělala klimatizace v čekárnách, kde byla vzduchotechnika,
ale nebyla okna. Znovu tedy na základě požadavku bude vznesen dotaz na lékaře, zda chtějí 
klimatizaci, případně v jakých prostorách. Následně by se muselo zvážit technické řešení a 
cenovou nabídku zařadit do rozpočtu. Není třeba zařazovat do strategického plánu.

Oprava slepé silnice Na Tržišti. 
Pan starosta informuje, že opravy všech komunikací již zahrnuje bod v strategickém plánu. 
Uvidíme, jaké budou peníze příští rok v rozpočtu na tuto konkrétní komunikaci. I další 
komunikace, které nejsou slepé, jsou v pořadníku. 

Vyčištění rybníčku ve Skramouši.
Rybníček slouží jako přepadová vsakovací nádrž, tedy není určen pro trvalé zadržování vody.

3. Návrh paní Prieložné:
Zbudovat bezbariérový přístup pro celý objekt radnice. 
Pan starosta informuje, že se v minulosti řešila varianta výtahu na dvoře, ale musel by se 
dořešit příjezd přes svah na dvoře. Paní Oupická navrhuje variantu schodišťového výtahu, jako
je např. na základní škole.
Pan Štětina se ptá, jestli by nemohli zaměstnanci úřadu jezdit za nepohyblivými pacienty, nebo
jestli by se pro ně nemohla zřídit jedna místnost v přízemí. Paní Šestáková uvádí, že 
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nepohybliví pacienti jsou rádi, když si můžou věci také zařídit sami a nejsou tak závislí na 
okolí. Pan Guttenberg mladší uvádí, že investice do bezbariérovosti celé radnice bude stát 
min. 1 mil. korun. Pan starosta uvádí, že jsou dvě varianty, o které se může hlasovat: 
bezbariérovost celého úřadu nebo pouze přízemí.
Pan starosta navrhl hlasovat o bodu (A.2.5.1.) zbudovat bezbariérový přístup pro celý objekt 
radnice.
pro 6
návrh neprošel

Zřízení dětského hřiště pod školkou nebo v Debři.
Návrh neprošel, jelikož tento bod je již v soupisu. 

Rozšíření místního muzea a zřízení galerie (A.2.4.).
(A.2.4.1.) – dle návrhu paní Prieložná doporučuje nerozšiřovat přístupově i prostorově 
nevhodné prostory muzea, ale hledat jiné vhodnější prostory. Starosta uvádí, že již máme 
vytipované jiné vhodné prostory a budovy mimo radnici.

Dotace na tepelná čerpadla.
Pan starosta uvádí, že tyto dotace fungují několik let, není třeba provádět úpravu.

Zřizování odstavných ploch - bod (B.1.5.1) – odkoupení pozemku v blízkosti železniční 
trati u stadionu.
Na zřízení odstavných ploch pan starosta uvádí, že by nekonkretizoval odstavnou plochou 
jen na místo u stadionu. Mohou být využity i jiné pozemky. U vybrané lokality je vždy také 
třeba zhodnotit vhodnou vzdálenost.

Vynechat bod C.1.2. - Minimálně dvě komunikace v MPZ budou opravené v souladu s 
programem regenerace MPZ a zároveň také A.3.3.1.
Dle návrhu paní Prieložné tyto body znamenají, že minimálně dvě z místních komunikací 
jmenované v Aktualizaci Programu regenerace MPZ budou „opraveny vydlážděním“ divokou 
čedičovou dlažbou a dalšími druhy dlažeb. K návrhu paní Prieložné se přípojil i pan Guttenberg
starší, který také požaduje vypustit bod C.1.2. - opravu komunikací v zóně.
pro 5
návrh neprošel

Vytvořit arboretum v lesoparku Debř (C.1.5.3.)
pro 10
zdržel se 1 (Guttenberg ml.)

Zrušit kamerový systém (D.3.2.1)
pro 5
proti 5
zdržel se 1
.

U  snesení č. 8/7/2019
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Mšena na roky 2020 – 2025 včetně 
odsouhlasených změn.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželi se 2 (p. Guttenberg st., Mgr. Hanzl)
Schváleno
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6.  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Starosta informuje o schválených půjčkách společnostem Kokořínský SOK s.r.o. 
a SK Mšeno, z.s.. Nyní je potřeba schválit veřejnoprávní smlouvy.

Kokořínský SOK s. r. o.

U  snesení č. 9/7/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi 
městem Mšenem a společností Kokořínský SOK s. r. o., kde předmětem této smlouvy je 
návratná bezúročná finanční výpomoc ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorun) za účelem
výpomoci k zajištění získání finančních prostředků na pořízení dvou nových nízkoemisních 
nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG splňujících normu EURO 6.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

SK Mšeno, z. s.

U  snesení č. 10/7/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi 
městem Mšenem a společností SK Mšeno, z. s., kde předmětem této smlouvy je návratná 
bezúročná finanční výpomoc ve výši 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunkorun) za účelem 
stavby vrtané studny v areálu SK Mšeno, z. s.. 
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 (p. Guttenberg st.)
Schváleno

7.  Žádosti

Žádost o finanční podporu provozu rehabilitace ve Mšeně pro rok 2019
Pan starosta informuje o nutnosti podpory rehabilitace ve Mšeně. Probíhají jednání s paní 
ředitelkou DSM Mšeno. Dále se jedná s Nemocnicí Mělník. Zvažují se různé možnosti např. 
jednání s nemocnicí v Mladé Boleslavi či s nemocnicí Kolín. Na příštím zasedání budou ZM 
předloženy výsledky jednání s jednotlivými subjekty.
Pan Guttenberg st. se ptá, zda by šlo zjistit, jaké procento klientů rehabilitace jsou občané 
Mšena. Pan starosta odpovídá, že cca 90%.
Další dotaz se týká, zda by rehabilitace nešla zajistit vlastními silami zaměstnanců DSM. To je 
sice problém, odpovídá pan starosta, ale nechce uzavírat žádné scénáře dalšího fungování 
rehabilitace ve Mšeně, ať už předání jiné nemocnici nebo soukromá praxe nebo provoz pod 
DSM. Prioritní je nyní dohoda s Nemocnicí Mělník, která však bohužel často neplní dohodnuté 
podmínky.
Pan Flígl se ptá, zda je možné jednání s boleslavskou nemocnicí. Ano, je to jedna z variant, 
odpovídá pan starosta. Pokud by nedošlo k dohodě s Nemocnicí Mělník, bude se jednat s 
Nemocnicí Mladá Boleslav nebo s Nemocnicí Kolín.

8  



8. Různé, všeobecné informace

Pan starosta informuje o předloženém závěrečném účtu Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018.

U  snesení č. 11/7/2019  
ZM schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018. 
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Rozdělení grantů – odmítnutí grantu
ZM bere na vědomí, že Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, z.s. na své schůzi rozhodl, že 
grant od města ve výši 2 000 Kč nepřijme.

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2019 o nočním klidu

Z důvodu plánovaného natáčení medailonu E.Pilarové na koupališti je navržena změna 
vyhlášky. OZV se mění pouze v jednom bodě, a to v noci z 14. na 15. září 2019 kdy má 
probíhat noční natáčení České televize Praha TV filmu o Evě Pilarové. 

U  snesení č. 12/7/2019  
Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 29.07.2019 v souladu s ust. § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2019 o nočním klidu, kterou se stanovují výji-
mečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí 
být doba nočního klidu dodržována.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2018 o nočním klidu, kterou se 
stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při 
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, ze dne 11.06.2018.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu nabývá účinnosti 15. dnem ode dne zve-
řejnění.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

9. Diskuse

- Paní Šestáková se dotazuje, kdy bude zřízeno parkoviště na místě zbouraného původního 
zdravotního střediska a jestli by mohlo být zřízeno veřejné wc v budově bývalé lékárny.
- Pan starosta: Navrhovaná varianta možná je, byla připravována, ale je potřeba zvážit, zda 
investice není zbytečná, protože objekt může být v budoucnu zbourán
- Paní Šestáková navrhuje alespoň zpevnit plochu a provizorně vybudovat 2 WC
- Pan starosta: Jakmile se do objektu sáhne, pak musí projít pořádnou rekonstrukcí, 
improvizované řešení nebude moc fungovat. Je to na zváženou, při tvorbě příštího rozpočtu v 
září zvážit, zda tuto akci do rozpočtu zařadit, letos již peníze nejsou.
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- Paní Šestáková: Tak alespoň zpevnit plochu na parkování. Zvláště o víkendech, kdy je 
turistický ruch.
- Pan místostarosta: Pozorovali jsme situaci s parkováním a bohužel i v sobotu tady prakticky 
nikdo neparkuje. Většinu času to parkoviště plné není.
- Pan starosta má stejný názor, je tedy otázka, zda bude účelné provizorní nevzhledné 
parkoviště.

- Pan Guttenberg st.: Předal jsem panu starostovi vlastní návrh rozpočtu na provizorní 
parkoviště, bylo slíbeno, že firma SAM toto nacení, zatím se tak nestalo. My tam vidíme 
parkoviště plný, vy prázdný, záleží na momentu sledování. Stálo by za to parkoviště 
vybudovat. Byla by lepší provizorní parkovací plocha, než současný stav. 
- Pan starosta znovu konstatuje, že pro letošní rok je rozpočet vyčerpaný, firma SAM bohužel z
důvodu přesunu na jinou stavbu rozpočet na parkoviště neudělala. Pan starosta bere na sebe 
úkol, že nechá dle podkladů pana Guttenberga st. stavbu nacenit a příště může být diskuze 
nad konkrétní cenou a zda uvolnit prostředky z FRR a nechat hlasovat, zda většina zastupitelů 
bude chtít akci realizovat.

- Pan Vik zjistí, kam by šla umístit cedule parkoviště v křižovatce Jatecká a Masarykova a 
prověří i jiná místa. Dále zjistí, zda by šlo umístit zrcadlo naproti Obecníku pro vyjíždějící auta. 
- Paní Oupická: Není slyšet rozhlas v Mělnické, u staré školy a ul. Boleslavská vzadu.
- Pan starosta: Mělnická není dokončena, dokončí se v tomto týdnu, ostatní se prověří.

- Pan Guttenberg st. se ještě vrací k bodu 4 – pozemky, kdy se zdržel hlasování z důvodu věty 
v usnesení, že se kupující město Mšeno zavazuje na nemovitostech, které jsou předmětem 
koupě provést inženýrské sítě, a to kanalizační řad, vodovodní řad, sítě NN včetně rozvaděčů 
a zpevněnou komunikaci a sám neví, zda je to pro město atraktivní. Jen pro vysvětlenou, proč 
se zdržel hlasování.
- Dále se pan Guttenberg st. ptá na borovice na koupališti, na stojany na kola, zda si pan 
starosta myslí, že jsou dobře umístěny, dle jeho názoru jsou nevhodně umístěny.
- Pan starosta odpovídá, že to si myslí i někteří další občané, někteří si myslí opak. Každý má 
jiný vkus a jiný názor na některé věci.
- Dalším námětem pana Guttenberga st. je studna na koupališti, zda město o ní neuvažuje a v 
souvislosti s tím o nějakém centrálním zavlažování, protože zvláště v takto suchém období by 
byla studna výborná a vzhled koupaliště by se díky studni a centrálnímu zavlažování ještě 
zlepšil.
- Pan starosta: O studni se uvažuje léta, ale panují obavy z toho, co udělá vrt se spodní vodou 
blízko sladovny a zda se tím sladovna nezlikviduje. Případný vrt je reálné riziko.
- Pan místostarosta informuje, že se v tomto již angažuje a poptá hydrogeologa o posudek.

- Paní Štráchalová děkuje za akci „Mělnická“, má pocit, že je to dobrá akce, která se celkově 
podařila, ale ptá se, proč se řádně nepečuje o levou stranu Mělnické nahoru. Dále paní 
Štráchalová žádá o vyčistění vodoteče ve Skramouši.
- Pan tajemník zadá TS, aby zaměstnanci vyčistili svah v  Mělnické ul. od bodláků a více sekali
a starali se o růže v místě křižovatek v Boleslavské ul. Dále TS zadá vyčistění vodoteče ve 
Skramouši.  

- Pan Jizba žádá o větší úpravu, zkracování keřů u výjezdu z ulice Havlíčkova.
- Na pokyn tajemníka zajistí TS.

- Pan Guttenberg st. ještě žádá o výroční zprávu o VO firmy Eltodo, kde by se dala zjistit 
spotřeba jedné lampy veř. osvětlení za rok ve městě. Zpráva bude předložena na příštím 
zasedání ZM.
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Pan Flígl na závěr děkuje panu inženýru Pechoušovi za jeho článek v mšenských novinách, 
týkající se možného postupu oprav domů v památkové zóně.

10. Závěr

Veřejné zasedání ZM pan starosta ukončil ve 20:20 hod.

Ověřovatelé:

Ing. Jaromír Flígl                …………………………...…..

František Šulc                  …………………………...…..

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