
Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 15
                                                 konaného dne 01.03.2021

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

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.

Pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů zápisu: 
František Šulc, Jiří Guttenberg st.

Určení zapisovatele:
Ivana Krúpová

Pan starosta konstatuje, že zápis z minulého zasedání odmítl ověřovatel pan Václav Novák 
podepsat.
P. starosta – dotaz na pana Nováka, zda považuje zápis za ověřený.
V. Novák – zápis jsem neověřil, komunikoval jsem elektronicky s panem tajemníkem, od 
kterého jsem nedostal informace, které jsem požadoval. Informace byly podány až nyní před 
zasedáním. 
P. starosta – byla možnost vznést námitky. Pokud zápis není ověřen, postupuje se dle 
stanoviska Ministerstva vnitra, zastupitelé hlasují o tom, že souhlasí se zápisem v takové 
podobě, v jaké byl zveřejněn.

U  snesení č.   1  /15/2021

ZM schvaluje „Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 14 
konaného dne 30.11.2020“ a konstatuje, že zápis odpovídá realitě, byl tímto usnesením 
ověřen a toto usnesení tak nahrazuje chybějící podpis ověřovatele. 

Hlasování:
pro 8, proti 0, zdržel se 1 (pan Novák)
Schváleno

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM č. 14/2020 konaného dne 
30.11.2020. 

K zápisu a usnesení z minulého jednání ZM starosta konstatuje, že úkoly a usnesení jsou 
splněny nebo se průběžně plní.
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Návrh programu a usnesení zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 15,
které se bude konat dne 01.03.2020

Návrh na vyškrtnutí bodu č. 3 – Odpadové hospodářství 
Pan starosta navrhuje vypustit bod 3 programu a problematikou odpadového hospodářství 
se zabývat na příštím jednání ZM.
Další návrhy nejsou, pan starosta dává hlasovat o programu.

Návrh programu:

1.   Rozpočtová opatření rozpočtu města
2.   Rozvojové projekty 
3.   Program regenerace
4.   Různé, všeobecné informace, diskuse
5.   Závěr

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

1. Rozpočtová opatření rozpočtu města
Rozpočtová opatření, která schválila buď Rada města nebo dle pověření pan starosta s paní 
Dohnalíkovou. 
P. Novák – č. 9, bod 15 – navýšení výdajů na WC, jedná se o WC na parkovišti? 
Pí Dohnalíková – ano, na sezónu bylo přidáno ještě další veřejné WC. 
P. Novák – bod  č. 9, bod 17 navýšení výdajů na tříděný odpad? 
P. starosta – cena likvidace plastů vzrostla. 
Pí Dohnalíková vysvětluje že komunální i tříděný odpad byl fakturován zálohově v jedné 
částce, v rozp. opatření č.10 je částka upravena dle skutečných nákladů. 
J. Guttenberg st. - č. 9 bod 14 – nekupovala se technika, vracela se částka do rozpočtu? 
Pí Dohnalíková – nevyčerpáno, peníze se neutratily za nic jiného.

U  snesení č.   2  /15/2021

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou 
města Mšena dne 09.12.2020 usnesením č. 1/42/2020 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok 2020,
schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2020 
na základě pověření ZM, č. usnes. 2/14/2020 ze dne 30.11.2020.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou 
města Mšena dne 03.02.2021 usnesením č. 2/44/2021 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou 
města Mšena dne 24.02.2021 usnesením č. 2/45/2021 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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2. Rozvojové projekty
P. starosta – akce běží dle plánu, po zimní přestávce se začalo znovu pracovat na kanalizaci v
Boleslavské ulici, na chodník v téže ulici budeme poptávat dotace. Projektuje se snížení 
energet. náročnosti v DSM, pracuje se na povolení opravy mostku v Ráji, projektu odvětrání 
školní kuchyně, připravuje se rekonstrukce osvětlení ulic Havlíčkova, Školní a Na Klůčku 
(duben 21), Husova a Palackého + Nová (příští rok).
Přes zimu se v ZŠ objevil problém – praskající radiátory. Je podána jedna žádost o dotaci, 
pokusíme se sehnat další. Dále by bylo potřeba přijetí úvěru na nákup cisternové 
automobilové stříkačky. V RM projednáno, zastupitelé mají v podkladech nabídky. 
J. Guttenberg st. - navrhuje vzít si větší úvěr a udělat za to více akcí, např. oprava ulice Na 
Tržišti.  Podobný názor má i p. Novák. 
P. starosta odpovídá, že to nelze spojovat, jedná se o jiný typ úvěru (na pořízení techniky). 
P. Jizba – v zápise z RM je zmínka o studii v Žižkově ulici. P. starosta – bylo provedeno 
zaměření, posoudil se chodník a architekt zpracuje nabídku.

a) Nabídka úvěru na financování cisternové automobilové stříkačky

U  snesení č.   3  /15/2021

ZM schvaluje přijetí úvěru na financování cisternové automobilové stříkačky 
ve výši 4.000.000 s dobou splatnosti 5 let.
ZM schvaluje převod uvolněných finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z rozpočtové 
kapitoly 5512 – PO na § 3113 – Základní školy.

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

b) Komplexní pozemkové úpravy – 2 usnesení
P. starosta – je potřeba schválit aktualizace pozemkových úprav. 
J. Guttenberg ml. odpovídá na dotaz p. Nováka – na mapě jsou zakresleny jak staré, tak nové 
hranice.

U  snesení č.   4  /15/2021

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velký Újezd u Chorušic 
včetně částí k. ú. Mšeno, k. ú. Chorušice a k. ú. Stránka u Mšena.

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

U  snesení č.   5  /15/2021

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Velký Újezd u 
Chorušic, k. ú. Mšeno a k. ú. Stránka u Mšena navržené v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k. ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena 
a pověřuje starostu k podpisu Dohody o změně hranic obcí.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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3. Program regenerace

a) Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2021
Ministerstvo kultury přidělilo městu 470 tis. Kč, pan starosta ve spolupráci s p. Šestákovou 
připravil návrh na rozdělení částky.

U  snesení č. 6/15/2021

ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2021 ve výši 470 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:

a) 16 000 Kč na repasi 2 ks dveří v sokolovně ve Mšeně (truhlářské práce + fládr) + 
spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 3 300 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu 
ve výši min. 40 %, tj. 13 060 Kč. 

b) 227 000 Kč na opravu krovu hospodářského stavení - městský dům Masarykova 260 + 
spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 59 700 Kč + spoluúčast majitelky domu Masarykova 260, 
vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 309 643 Kč. 

c) 227 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně – V.etapa + spoluúčast města
ve výši 10 % tj. 55 000 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %,
tj. 250 541 Kč.  

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

b) Fond regenerace 
Městský fond - p. starosta konzultoval došlé 3 žádosti se zástupci Památkové péče Mělník. 
Po termínu došla ještě čtvrtá žádost, která neměla všechny potřebné náležitosti, po jejich 
doložení bude žádost vyhodnocena, p. starosta proto navrhuje vyhlásit druhé kolo na podání 
žádostí s termínem do 30.4.2021. 
P. starosta zdůvodňuje rozdělení finančních prostředků jednotlivým zájemcům. Na dotaz pana 
Nováka, zda má starosta písemné doporučení od p. Hrbáčové přidělit fin. prostředky i zájemci, 
jehož dům není označen jako významný, odpověděl, že ano, v e-mailu. 

U  snesení č. 7/15/2021

ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2021 takto: 
- Vlastníkům č. p. 61, rekonstrukce střechy, 84.000 Kč
- Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska, rekonstrukce křížku v Olešně, 39.000 Kč
- Vlastníkům č. p. 193, obnova fasády, 25.000 Kč
- Celkem 148.000 Kč.
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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U  snesení č. 8/15/2021

ZM vyhlašuje druhé kolo pro podání žádostí o dotace z Fondu regenerace. Termín podání 
žádostí do 30. dubna 2021. 

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

5.   Různé, všeobecné informace, diskuse

Grantové řízení města – jmenování komise
O přidělení grantu rozhoduje zastupitelstvo města na základě návrhu pětičlenné komise. 
Čtyři členové budou každoročně vylosováni z členů zastupitelstva na veřejném zasedání,
pátým členem bude vždy místostarosta. Losem byli určeni  M. Prieložná, H. Nečasová, J. Flígl 
a D. Hanzl.
Zastupitelstvo usnesením jmenuje takto vytvořenou pětičlennou komisi. 
Grantová komise posoudí všechny žádosti s přihlédnutím ke stupni jejich naléhavosti, 
potřebnosti a veřejné prospěšnosti, 
přičemž je oprávněna požádat žadatele o doplňující informace nad rámec uvedených v žádosti
o dotaci.
Grantová komise předloží návrh na přidělení dotací zastupitelstvu města ke konečnému 
rozdělení.

U  snesení č. 9/15/2021

ZM jmenuje: 
Pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu Mgr. Hanu Nečasovou, 
Mgr. Marcelu Prieložnou, Mgr. Davida Hanzla a Ing. Jaromíra Flígla členy komise pro rozdělení
finanční částky z rozpočtu města na rok 2021 v souladu se „Zásadami města Mšena pro 
udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se 
dobrovolnou činností občanů“. 

Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Informace:
Informace, že Myslivecké sdružení Houska nabízí v souvislosti s kůrovcovou kalamitou 
výpomoc v lese, p. revírník odpovídá, že po jarním zalesnění bude zřejmě prostor k využití 
nabídky na výstavbu oplocenek. 

P. Šestáková se dotazuje na cestu přes park, zda se zvažuje chodník ? P. starosta - ano,  
probíhá diskuze, kapacita architekta je omezena. 
P. Novák – zda se pravidla pro přidělování sociálních bytů, která vypracovala M. Prieložná 
zařadí na nejbližší jednání. P. starosta – chystáme se věc projednat v RM, v současné době 
to není akutní. 
P. Novák – vypracoval novou tabulku na investice, studie. P. starosta – tabulka je téměř 
shodná s jeho. 
P. Novák děkuje úřadu za dodání roušek seniorům, RM by se mohla zamyslet nad dalším 
opatřením.
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6.   Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a v 18.02 hod. ukončil zasedání. 

Ověřovatelé:

František Šulc, v. r. ….....................................................

Jiří Guttenberg st., v. r.  ….....................................................

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

6  


