
                                                                    Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 19
                                                 konaného dne 1.12.2021

Přítomni: Ing. Martin Mach, Jiří Guttenberg ml., Mgr. Marcela Prieložná, Mgr. Hana Nečasová, Jiří 
Guttenberg st., Petr Jizba, Tomáš Uher, Václav Háze, František Šulc, Alena Oupická, Martin Kauler

Omluveni: Václav Novák, Ing. Jaromír Flígl, Mgr. David Hanzl, Jan Krúpa

Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:10 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) a že zápis z minulého zasedání 
byl ověřen, vyvěšen a nebyly k němu vzneseny připomínky ani námitky.

Určení ověřovatelů zápisu:
Mgr. Marcela Prieložná, Tomáš Uher

Určení zapisovatelky:
Bc. Vendula Šestáková
 
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. Dává o návrhu programu 
hlasovat. 

Návrh programu:

1. Rozpočtová opatření rozpočtu města
2. Rozpočet města Mšena na rok 2022, hospodářská činnost města Mšena na rok 2022, 
střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2023-2024
+ rozpočty Svazku měst a obcí VKM, Svazku obcí Máchův kraj a DSO EKOD 
3. Rozvojové projekty, prodej a výkup pozemků 
4. Odpadové hospodářství, OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci
5. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členovi zastupitelstva obce - starostovi
6. Různé
7. Závěr

Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0.
Navržený program byl schválen.

1.  Rozpočtová opatření rozpočtu města

a) Rozpočtová opatření 

Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s rozpočtovými opatřeními města č. 8 a 9. 
K danému bodu otevírá diskusi. 
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Pan Guttenberg st. – dotaz na rozpočtové opatření č. 8 a 9 – Nebytové hospodářství. Z jakého 
důvodu je navýšeno nebytové hospodářství o částku 198.000 Kč?
Pan starosta – oprava střech nebytových prostor - lékárna bývalého zdravotního střediska, sklad 
cihelna a MŠ.
 
Vzhledem k tomu, že k tomuto tématu již nebyly vzneseny žádné připomínky, dává pan starosta 
o rozpočtových opatřeních hlasovat.

U  snesení č. 1/19/2021
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města 
Mšena dne 13.10.2021 usnesením č. 1/58/2021 a rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 
2021, schválené Radou města Mšena dne 10.11.2021 usnesením č. 1/60/2021 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

b) Pověření – závěrečná rozpočtová úprava na konci kalendářního roku
Z důvodu závěrečné rozpočtové úpravy, kterou je třeba provést ke konci kalendářního roku 2021 je
třeba pověřit v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením 
závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města 
vezme úpravy na vědomí na nejbližším zasedání. V případě, že by tak nebylo učiněno, muselo by 
se zastupitelstvo města konat 31.12.2021.

U  snesení č. 2/19/2021
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením závěrečné 
rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové
změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před 
schválením starostou města. 
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

2.  Rozpočet města Mšena na rok 2022, 
hospodářská činnost města Mšena na rok 2022, 
střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2023-2024 
+ rozpočty Svazku měst a obcí VKM, Svazku obcí Máchův kraj a DSO EKOD

a) Rozpočet města na rok 2022, hospodářská činnost města Mšena na rok 2022

Starosta seznámil přítomné zastupitele i občany s rozpočtem města na rok 2022, s plánem 
nákladů a výnosů r. 2022 – hospodářská činnost a se střednědobým výhledem rozpočtu města na 
roky 2023 – 2024. 
Rozpočet města Mšena na rok 2022 je vyrovnaný, příjmy činí 42.036.210 Kč, výdaje činí              
41.258.210 Kč a 778.000 Kč na uhrazení splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 
(splátky nové hasičské cisterny).  V rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány investice v rozsahu 
realizace staveb: obnova slepé ulice Na Tržišti, Stránecká – západ, rekonstrukce otopné soustavy 
ZŠ Mšeno (v současné době podány žádosti o dotace na MMR) a veřejného osvětlení. Po 
seznámení s podklady byla otevřena diskuze.
Pan Guttenberg st. – bude se realizovat obnova slepé ulice Na Tržišti a rekonstrukce ulice 
Stránecká – západ i v případě, že nedopadnou dotace?
Pan starosta – ano, investiční akce budou realizovány bez ohledu na schválení dotací. 
Pan Guttenberg st. – budou se v rámci výběrového řízení soutěžit obě akce dohromady?
Pan starosta – ano, obě akce budou soutěženy jako jedna zakázka. 
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U  snesení č. 3/19/2021
ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet města Mšena na rok 2022 ve výši: 
42.036.210 Kč - příjmy,
41.258.210 Kč - výdaje,
     778.000 Kč - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 
a schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2022 – hospodářská činnost. 
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

b) Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2023-2024
 
Střednědobý výhled je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření 
obce. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších 
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je 
důležitý nástrojem pro sledování zadluženosti obcí, a proto je třeba jeho projednání.

U  snesení č. 4/19/2021
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Mšena na roky 2023-2024.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

c) Rozpočty Svazku obcí Máchův kraj, Svazku měst a obcí VKM a DSO EKOD

Pan starosta informoval přítomné o návrzích rozpočtu na rok 2022 Svazku obcí Máchův kraj, 
Svazku měst a obcí VKM a DSO EKOD. Dále informoval o návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2022 – 2024 Svazku obcí Máchův kraj a výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2024 
Svazku měst a obcí VKM. Informace byly podány z toho důvodu, že město je členem těchto 
svazků. 

U  snesení č. 5/19/2021
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj 
na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 
na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu DSO EKOD na rok 2022. 
ZM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

3.  Rozvojové projekty

Pan starosta informoval přítomné o probíhajících investičních akcích:
Kanalizace Čihadla a Růžová – dokončeno, probíhá kolaudace. Stejně tak to vypadá s chodníkem 
v Boleslavské ulici.
Vzduchotechnika ZŠ – stavba dokončena, probíhá kolaudace.
Probíhá vyúčtování dotací.

Snížení energetické náročnosti DS Mšeno – podána žádost na OPŽP. Žádost byla úspěšná, ale 
vzhledem k alokaci finančních prostředků byl projekt zařazen do zásobníku. V případě doplnění 
finančních prostředků bude projekt vybrán ze zásobníku a bude na jeho realizaci poskytnuta 
dotace. Doplnění finančních prostředků však není jisté. V novém programovém období EU budou 
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v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU vypsány dotační tituly, ve  
kterých bude možno podat žádost na snížení energetické náročnosti domova seniorů s lepším 
podílem dotace než v programu OPŽP. Město tedy využije program REACT-EU a v případě 
vypsání výzvy podá novou žádost.  
Ukončeno výběrové řízení a odsouhlasen zhotovitel na akce „Oprava mostku přes potok Pšovka 
v obci Ráj, Mšeno“ a „Oplocení koupaliště – II. etapa“. Nyní probíhá podepsání smluv o dílo.

Pan Maronczak – budou moci v rámci programu REACT-EU žádat i občané?
Pan starosta – program není určen pro fyzické osoby. Fyzické osoby mohou žádat v rámci 
programu SFŽP Nová zelená úsporám.

a) Prodej a výkup pozemků v rámci scelování pozemků města

V lokalitě „Na Čihadlech“ je třeba vyřešit vzájemný prodej a výkup pozemků, které budou následně 
sceleny do pozemků ve vlastnictví města a soukromých majitelů. Nově vzniknou čtyři pozemky, které
budou vhodné pro budoucí výstavbu.

U  snesení č. 6/19/2021
ZM schvaluje přímý prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to pozemky p. č. 3570, p. č. 3568 a 
p. č. 432/4 v k. ú. Mšeno o celkové výměře 756 m2 majitelům pozemků p. č. 3564, p. č. 3565 a p. č. 
3566 v k. ú. Mšeno za cenu 1 Kč / m2, tj. celkem 756 Kč. 
Důvodem nízké ceny je vzájemné scelování pozemků ve vlastnictví města a majitelů pozemků v 
dané lokalitě. Náklady spojené s prodejem ponese prodávající. 
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků.
Záměr a zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila 
Rada města Mšena dne 27.10.2021 pod číslem usnesení 4/59/2021.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Guttenberg st.), zdrželo se 0
Schváleno

U  snesení č. 7/19/2021
ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 439/2 a p. č. 3567 v k. ú. Mšeno o celkové výměře 1.043 m2 od 
vlastníků pozemků za smluvní cenu 1 Kč/m2, tj. celkem 1.043 Kč. 
Důvodem nízké ceny je vzájemné scelování pozemků ve vlastnictví města a majitelů pozemků v 
dané lokalitě. 
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků. Náklady spojené 
s koupí ponese kupující. Financování z FRR.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Guttenberg st.), zdrželo se 0
Schváleno

b) Výkup pozemků pro parkoviště v Jatecké ulici

Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva města bylo navrhnuto využít volné prostranství 
v Jatecké ulici na p. p. č. 9 a 3528 v k. ú. Mšeno, kde město vlastní část podílu, pro zřízení 
parkoviště nebo deponie. Lokalita je vhodná, a to z důvodu krátké vzdálenosti od centra města. 
Tímto návrhem se zabývala rada města, která posoudila vhodnost těchto pozemků a doporučila 
městu oslovit majitele pozemků s žádostí o odprodej jejich podílů městu. Na žádost reagovali dva 
majitelé podílů, kteří souhlasí s odprodejem městu. Rada nyní doporučuje zastupitelstvu města 
vykoupit podíly od majitelů (fyzických osob) za cenu 200 Kč/m2. 

Pan Guttenberg st. – jak dlouho se pozemky budou vykupovat?
Pan starosta – část výkupů pozemků bude realizována cca v příštím roce. Další část pozemků 
vlastní stát, který zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město Mšeno 
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písemně kontaktovalo tento úřad, který souhlasí s odprodejem svého podílu městu. Pro prodej je 
však třeba zveřejnění záměru a vypracování znaleckého posudku. Dále jsou zde tři odúmrtě, kde 
postup bude následující: pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na seznamu 
nedostatečně identifikovaných vlastníků nejpozději do konce roku 2023, uběhne lhůta daná novým 
občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát (Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových), město pak požádá o jejich odprodej.
Paní Prieložná – město v současné době vlastní 1/5 podílu na výše uvedených pozemcích. Je cena 
za výkup pozemků myšlena jako obecná? Tedy i pro další případné zájemce o odprodej dalších 
podílů?
Pan starosta – ano, cena bude závazná i pro další případné výkupy od fyzických osob. Pro výkup od
státu, který zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude cena stanovena na 
základě znaleckého posudku.
Paní Prieložná – vzhledem k tomu, že město odkoupí většinu podílů těchto pozemků, navrhuje 
zařadit tuto lokalitu v rámci probíhající změny územního plánu mezi veřejně prospěšné stavby a 
opatření. 
Pan starosta – ano, v rámci změny územního plánu bude tato lokalita zahrnuta mezi veřejně 
prospěšné stavby a opatření. 

U  snesení č. 8/19/2021
ZM schvaluje výkup podílů pozemků p. č. 9, druh pozemku zahrada  
a p. č. 3528, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Mšeno, v Jatecké ulici od majitelů podílů
(fyzických osob) za 200 Kč/m2, pro budoucí městské parkoviště.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvy s majiteli podílů těchto pozemků
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno 

c) Studie zadláždění ostrůvku na nám. Míru

Na základě vypracované studie „Studie úpravy povrchu středového ostrůvku náměstí Míru ve 
Mšeně“, kterou vypracoval Ing. arch. Marek Prchal, podalo město Mšeno žádost na MěÚ Mělník, 
odbor školství a kultury, oddělení památkové péče o vydání závazného stanoviska. Vyjádření od 
památkářů došlo dne 19.11.2021 a je zamítavé. Město Mšeno v rámci probíhajícího stavebního 
řízení podá odvolání vůči tomuto závaznému stanovisku, se kterým nesouhlasí, a vůči kterému je 
možné se odvolat pouze v rámci stavebního řízení.  

Paní Prieložná – dotaz na studii od pana Prchala. Byla studie vypracována na základě požadavku 
města?
Pan starosta – ano, studie byla vypracována na základě požadavku města.
Pan Guttenberg ml. – dokonce studie byla panem Prchalem upravena po konzultaci s památkáři. 
V rámci konzultace došlo k zúžení původně navrhované šíře chodníku. Nechápe tedy stanovisko 
památkářů a podporuje podání odvolání vůči vydanému stanovisku památkářů. 
Paní Šestáková – vzhledem k tomu, že se výstavba chodníku v letošním roce nebude realizovat, 
žádá o zhotovení provizorního přechodu přes mlat pro případ nepřízně počasí. 
Pan starosta – o zhotovení provizorního přechodu bude město uvažovat, např. položením 
geotextilie a chvojí.

4.  Odpadové hospodářství, OZV

a) Vstup nové členské obce do DSO EKOD 
Na začátku jednání o schválení přijetí nového člena pan starosta informoval přítomné zastupitele a
občany o hospodaření svazku a zájmu dalších obcí, které zvažují vstup do DSO EKOD. 
V současné době se obec Kanina stala členem DSO EKOD, ale na základě stanov DSO EKOD je 
přijetí nového člena podmíněno odsouhlasením v zastupitelstvech stávajících členů svazku. 
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U  snesení č. 9/19/2021
Zastupitelstvo města Mšena souhlasí se vstupem nové členské obce Kanina 
do Dobrovolného svazku obcí EKOD.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

b) OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Pan starosta informoval o nutnosti vypracování OZV 2/2021 na základě nového Zákona o 
odpadech, v rámci které je třeba řešit výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci, a to z důvodu zvyšujících se poplatků za ukládání TKO na skládce. Vyhláška byla 
řešena na minulém veřejném zasedání zastupitelstva města a z důvodu chybějících informací 
nebyla schválena. V letošním roce skončí odpadové hospodářství města ve ztrátě, protože 
vybrané poplatky nepokryjí celkové náklady na svoz TKO. Principem nového Zákona o odpadech 
je myšlenka, že poplatky za odkládání TKO mají obci krýt náklady na svoz a více motivovat občany
k třídění. Na minulém zasedání bylo navrženo vypracovat OZV 2/2021 jako obnovu stávající 
vyhlášky s navýšením poplatku o 0,50 Kč za 1 litr objemu, maximální možná výše navýšení dle 
zákona je 1,- Kč/litr.

Pan Guttenberg st.  – bytovky v Zahradní 127 využívají týdenní svoz a mají svozovou nádobu na 
1 100 l, nedovede si představit, že by bylo možné další snižování odpadu. Obyvatelé bytovek již 
teď hodně třídí. V případě navýšení poplatku o 0,50 Kč za 1 litr objemu se poplatek pro nádobu 
1 100 l  s frekvencí svozů 52 ročně zvýší radikálně. Dále žádá o vysvětlení principu 26 svozů a 13 
ks pytlů za rok. 
Pan starosta – bytovky v Zahradní 127 mohou využít jiné svozové nádoby, např. 3 x 240 l nebo 2 x
240 l, navýšení poplatku nebude tak vysoké. Pro vysvětlení principu 26 svozů a 13 ks pytlů za rok 
nemá starosta potřebné informace, bude vysvětleno na příštím zasedání, až bude přítomna 
vedoucí finančního odboru. 
Paní Prieložná – pro koho je určena příloha č. 2 OZV.
Pan starosta – příloha č. 2 je určena pro nově přihlášené občany či nové majitele nemovitostí. 

U  snesení č. 10/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2021 o 
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
Hlasování:
pro 8, proti 3 (p. Prieložná, p. Guttenberg st., p. Jizba), zdrželo se 0
Schváleno

5.   Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce  - starostovi

Paní Nečasová navrhuje panu starostovi poskytnout mimořádnou odměnu jako uvolněnému členu 
zastupitelstva obce, a to ve výši dvojnásobku měsíční odměny za osobní angažovanost na 
projektech města, za mimořádnou snahu při získávání finančních prostředků z různých zdrojů jako 
jsou např. dotace a v neposlední řadě za reprezentaci města jednak v orgánech jiných uskupení, tak 
i navenek, konkrétně za výkon funkce jednatele společnosti Kokořínský SOK s. r. o., EKOD Servis, s.
r. o, funkce předsedy DSO EKOD, jakož i vykonávání IT služeb pro Městský úřad.

Pan starosta – předává řízení zasedání panu Guttenbergovi ml. (místostarosta) a odchází 
z jednání v 18:04 hod.
Pan místostarosta – odůvodňuje poskytnutí mimořádné odměny panu starostovi na základě návrhu
paní Nečasové.
Pan tajemník – doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit odměny pro pana starostu. Odměnu pan 
starosta za toto volební období od roku 2018 obdržel pouze jednou, a to ve výši jednoho platu. 
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V loňském roce, v rámci redukce programu veřejného zasedání, díky pandemii COVID-19, pan 
starosta nenechal tento bod programu projednávat. Pan starosta bezplatně pro město vykonává 
IT služby, což je značná úspora finančních prostředků pro město.  
Paní Nečasová – doporučuje odsouhlasit odměnu panu starostovi za vykonanou práci ve výši dvou
platů. 

V 18:11 hod. přichází pan starosta.

Pan Guttenberg st. – má výhrady k odůvodnění odměny pro pana starostu.
Paní Prieložná – požaduje přestávku v délce 3 minut. Vzhledem k podaným informacím na 
veřejném zasedání potřebuje poradu se zastupiteli z uskupení Pro Mšeno.
Pan Guttenberg ml. – navrhuje panu starostovi odsouhlasit odměnu ve výši dvou platů, odměny 
dostávají i ředitelé příspěvkových organizací města. V minulosti bylo odsouhlasení odměny bez 
problému, nechápe současný postoj opozice.

 V 18:11 hod. přerušeno jednání zastupitelstva na 3 minuty, tedy do 18:14 hod.

Pan Guttenberg st. – po přestávce navrhuje odsouhlasit panu starostovi odměnu ve výši jednoho 
platu.
Paní Nečasová – pokud se neschválí jeden plat bude se hlasovat o původním návrhu?
Pan tajemník – ano. 

Hlasování – nový návrh:

U  snesení č. 11/19/2021
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce – starostovi 
města Mšena, a to ve výši jedné měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v 
souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí stanoví nařízení vlády (NV č.318/2017), za osobní 
angažovanost na projektech města, úspěšné projekty,  za mimořádnou snahu při získávání 
finančních prostředků z různých zdrojů jako jsou např. dotace 
a v neposlední řadě za reprezentaci města jednak v orgánech jiných uskupení, tak i navenek, 
konkrétně za výkon funkce jednatele společnosti Kokořínský SOK s. r. o., EKOD Servis, s. r. o, 
funkce předsedy DSO EKOD, jakož i vykonávání IT služeb pro Městský úřad.
Hlasování:
pro 9, proti 1 (p. Kauler), zdrželo se 1 (p. Mach - starosta)
Schváleno

6.   Různé

Stravenkový paušál pro uvolněného zastupitele
Uvolněnému členu zastupitelstva města (starostovi) lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu města 
poskytnout peněžitý příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu. Poskytnutí tohoto 
příspěvku musí odsouhlasit zastupitelstvo města. 

Us  nesení č.12 /19/2021
ZM schvaluje uvolněnému zastupiteli města Mšena (starostovi) peněžitý příspěvek na stravování 
formou stravenkového paušálu.
Hodnota stravenkového paušálu činí 60 Kč. Příspěvek je poskytován ve výši 60 % ze sociálního 
fondu města a ve výši 40 % z rozpočtu města.
Tato forma poskytování příspěvku na stravování bude uplatněna od 01.01.2022. 
Na stravenkový paušál je nárok za 5 dní v týdnu, stravenkový paušál nebude poskytován za dny 
dovolené, nemoci či jiné překážky v práci.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 1 (p. Mach - starosta)
Schváleno 
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Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z FR

Pánové Ksandr, Rynda a Vidman žádají o prodloužení termínu čerpání dotace z FR, a to z důvodu 
prodloužení realizace stavebních prací. Ze stejného důvodu žádá o prodloužení i spolek Pšovka – 
okrašlovací spolek Kokořínska – rekonstrukce křížku v Olešně.

Paní Prieložná – zda se vyčleněné finanční prostředky převedou na příští rok.
Pan starosta – převod prostředků není možný, o vyčleněnou částku budou poníženy finanční 
prostředky z Fondu regenerace určené na rok 2022.

U  snesení č. 13/19/2021
ZM schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z FR - prodloužení termínu čerpání dotace z FR:
Michaelu Ksandrovi, číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2020, 
Jiřímu Ryndovi, číslo smlouvy: ev. č. FR-5/2019, 
Pavlu Vidmanovi, číslo smlouvy ev. č. FR-4/2020,
a spolku Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska, rekonstrukce křížku v Olešně, 
číslo smlouvy ev. č. FR-3/2021,
kde předmětem dodatku je čerpání dotace v roce 2022. 
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Pan Guttenberg st. – zda na příštím zasedání budou podány informace o výsledku odvolání vůči 
vydanému stanovisku památkářů k zadláždění ostrůvku na náměstí Míru.
Pan starosta – nejprve je třeba počkat na vydání opatření stavebního úřadu, poté bude podáno 
odvolání. Vzhledem ke správním lhůtám a současné situaci na stavebním úřadu bude lhůta pro 
vyřízení dlouhá, určitě nebude vyřízeno do příštího jednání zastupitelstva. 
Pan starosta – informace o nových evropských fondech Green Deal – 9 priorit, jedna výzva bude 
zaměřena na veřejné osvětlení – město podá žádost. Dotace budou určeny pro obce.
Pan Maronczak – dotaz, zda je MPZ Mšeno stále přínosem pro občany. Díky postoji paní Berkové 
přišel o značný finanční obnos. Odůvodnění, že umístění fotovoltaických panelů na nemovitostech 
v MPZ ruší pohled na Mšeno při vyhlídkových letech je již za hranicí únosnosti. Není čas zrušit MPZ?
Pan Guttenberg ml.- to je dotaz na opozici, ta měla v programu zrušení MPZ.
Pan Guttenberg st.- Pro Mšeno mělo ve svém programu zahájení kroků k zeštíhlení památkové zóny
s omezením na skutečně hodnotné památkové objekty a ne zrušení, jak tvrdí pan místostarosta. Na 
plnění tohoto předsevzetí pracujeme. 

Pan starosta – poděkoval přítomným a popřál hodně zdraví do nového roku.
Pan Guttenberg st. – se k přání pana starosty připojil.

7.   Závěr

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:32 hodin.

Ověřovatelé:

Mgr. Marcela Prieložná, v. r.           ….....................................................

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

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