
Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 20
                                                 konaného dne 02.02.2022

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

Omluveni: Mgr. Hana Nečasová, Jiří Guttenberg st., Petr Jizba

Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:04 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:
Ing. Jaromír Flígl, Mgr. David Hanzl

Určení zapisovatelky:
Bc. Martina Hanzlová
 
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.   Rozpočtové opatření rozpočtu města
2.   Rozvojové projekty
3.   Různé, informace, diskuse
4.   Závěr

Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Návrh usnesení:

1. Rozpočtové opatření rozpočtu města

P. starosta předložil ke schválení rozpočtová opatření a vyzval k diskuzi.
P. Novák – dotaz na rozpočtovou položku č. 3699 rozp. op. č. 10 – provoz veřejného WC, 
náklady ve výši 166 tis. Kč.
P. starosta vysvětlil, že se jedná o investiční náklady spojené s dokončením tohoto zařízení.

1  



Chybou tajemníka, který k návrhu usnesení o závěrečném rozpočtovém opatření předložil 
rozpočtové opatření č. 10, bylo nejprve projednáno a vzato na vědomí (všemi 12 přítomnými 
zastupiteli) toto desáté rozpočtové opatření. V závěru jednání (viz zápis níže) bylo projednáno 
a vzato na vědomí (všemi 12 přítomnými zastupiteli) i závěrečné 11. rozpočtové opatření. 
Tímto ZM bere na vědomí obě rozpočtová opatření pod jedním usnesením.

U  snesení č. 1/20/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok 2021,
schválené Radou města Mšena dne 15.12.2021 usnesením č. 1/62/2021 
na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města na rok 2021,
schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2021 
na základě pověření ZM, č. usnes. 2/19/2021 ze dne 01.12.2021. 
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

2. Rozvojové projekty

Akcie VKM

P. starosta informoval o možnosti odkoupení akcií společnosti VKM, zvýšil by se tím podíl 
a hlasovací práva obcí ve svazku obcí VKM.
P. Novák – zda je určen ve sdružení obcí např. odkup akcíí podle velikosti obcí. P.starosta – 
není, ale prioritou je, aby obce svazku měly převahu akcií. V současnosti má sdružení asi 38 %
akcií (Mšeno 1 %).
P. Flígl – Neratovice odmítly podporu VKM.

a) Výkup akcií od společnosti ÚJV Řež, a. s.

ZM schválilo dne 06.10.2021 usnesením č. 8/18/2021 podání nabídky na odkup 1.657 kusů 
akcií společnosti VKM, a. s. od společnosti ÚJV Řež, a.s. - akcií na jméno, o jmenovité 
hodnotě 1.000 Kč za nabídkovou cenu 400 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 662.800 Kč.. 
Financování z FRR. 

U  snesení č. 2/20/2022
ZM schvaluje odkup 1.657 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. od společnosti 
ÚJV Řež, a.s. - akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za nabídkovou cenu 400 Kč 
za 1 kus akcie. Celkem za 662.800 Kč. Financování z FRR.
ZM zároveň schvaluje „Smlouvu o prodeji listinných akcií“ uzavřenou mezi městem Mšenem 
a ÚJV Řež, a. s. 
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Flígl), zdržel se 1 (p. Hanzl)
Schváleno
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b) Výkup akcií od společnosti Vodárny Kladno - Mělník

RM doporučila ZM usnesením č. 3/62/2021 ze dne 15.12.2021 schválit odkup 412 kusů akcií 
společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. znějících na majitele v jmenovité hodnotě 1.000 Kč 
v zaknihované podobě za cenu 366 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 150.792 Kč. 

U  snesení č. 3/20/2022
ZM schvaluje odkup 412 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. znějících 
na majitele v jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě za cenu 366 Kč 
za 1 kus akcie. Celkem za 150.792 Kč. 
Financování z FRR. 
ZM zároveň schvaluje „Kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů“
uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Vodárny Kladno – Mělník, a. s..
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Flígl), zdržel se 1 (p. Hanzl)
Schváleno

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mšena pro roky 2020 – 2025
(A.2.3.3. postupná rekonstrukce tříd v ZŠ)

Pro podání žádosti o dotaci je třeba aktualizovat Strategický plánu rozvoje města Mšena 
pro roky 2020 – 2025 o bod, který se týká rekonstrukce tříd v ZŠ Mšeno - A.2.3.3. postupná 
rekonstrukce tříd v ZŠ Mšeno.
Pro rekonstrukci  tříd v ZŠ Mšeno je možné čerpat dotaci z evropských zdrojů, určenou 
na rekonstrukci škol a školek. Jednalo by se o 80 % dotaci na rozšíření kmenových tříd v ZŠ 
Mšeno přes grantovou výzvu Programu rozvoje venkova vyhlášenou MAS – LAG Podralsko. 
Projekt by byl realizován v roce 2023, v letošním roce se bude administrovat.

U  snesení č. 4/20/2022
ZM schvaluje aktualizaci „Strategického plánu rozvoje města Mšena pro roky 2020 – 2025“.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

U  snesení č. 5/20/2022
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kmenových tříd 
Základní školy Mšeno p. o. do Grantové výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova (PRV)
vyhlášené MAS - LAG Podralsko. 
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

P. starosta informuje o dalších projektech, které probíhají.
V rámci komplexních pozemkových úprav byl proveden půl roku trvající odborný rozbor, který 
umožní návrh nové bonitace pozemků. Nyní jsou na MěÚ Mšeno k nahlédnutí upravené mapy,
k úpravě je možné vyjádřit se do 30 dnů.
Probíhá rekonstrukce bytu v č. p. 400.
Silnice Tržiště, Stránecká – bude vypsáno výběrové řízení.
Cesta přes mlat – na základě vypracované studie „Studie úpravy povrchu středového 
ostrůvku náměstí Míru ve Mšeně“, kterou vypracoval Ing. arch. Marek Prchal, podalo město 
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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 bylo zamítavé. 
V rámci probíhajícího stavebního řízení podá Město Mšeno odvolání vůči tomuto závaznému
stanovisku.
Snížení energetické náročnosti v DS Mšeno – žádost  o dotaci zatím v zásobníku, nový 
operační program zatím nevypsán. Bude možné v Národním plánu obnovy podat nový projekt 
(s o 5% lepší dotací), který by zahrnoval tepelná čerpadla, vzduchotechniku, solární panely 
+ soláry pro MŠ na ohřev čerpadla) – termín podání 2/2022.
Dále p. starosta informoval o změně územního plánu – probíhá jednání s CHKO Kokořínsko, 
je potřeba souhlas krajského úřadu.
Uzavřena smlouva na opravu oplocení městských lázní - akce „Oplocení koupaliště – II. 
etapa“.
P. Novák – dotaz na nové webové stránky města, zda je bude možné připomínkovat. P. 
starosta uvedl, že se v podstatě jedná o překlopení stávajících stránek do nové grafické 
podoby, připomínek bude možné uplatnit při zkušebním provozu.
Pí Prieložná – dotaz, zda bude veřejné projednání územního plánu.
P. starosta – ano, bude se konat v březnu nebo v dubnu letošního roku.

Výkup pozemků

U  snesení č. 6/20/2022
ZM schvaluje výkup částí pozemků v k. ú. Mšeno uvedených v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, za celkovou cenu 138.217,22 Kč. Financování z FRR.
Pozemky město kupuje v souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami 
ve Mšeně. 
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Žádost Okrašlovacího spolku Mšeno o projednání záměru obnovy cesty na Šibenec

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav se počítá s vybudováním cesty na 
Šibenec, ovšem nikoli jako cesta pro pěší, jak původně předpokládal OSM, ale jako cesta 
pro techniku, tak aby byl zajištěn přístup k polním pozemkům. Časový horizont výstavby – 
alespoň pět let. OSM se poté může  případně  podílet na výsadbě místních odrůd ovocných 
stromů.
P. Říha – dotaz na povrch cesty - p. starosta upřesnil, že se bude jednat o prolévaný 
makadam.
P. Šestáková – navrhla, že by se výsadba původních odrůd mohla využít již u stávajících 
cest, např. jako náhradní výsadba.

3. Různé, informace, diskuse

Grantové řízení města – jmenování komise
O přidělení grantu rozhoduje zastupitelstvo města na základě návrhu pětičlenné komise. 
Čtyři členové jsou každoročně vylosováni z členů zastupitelstva na veřejném zasedání,
pátým členem je vždy místostarosta. 
Zastupitelstvo usnesením jmenuje takto vytvořenou pětičlennou komisi. 
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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. 7/20/2022
ZM jmenuje pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu  
Martina Kaulera, Jana Krúpu, Mgr. Hanu Nečasovou a Františka Šulce
členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2022 v souladu 
se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům 
a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. 
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 1 (p. Šulc)
Schváleno

Soudce přísedící Okresního soudu v Mělníku

U  snesení č. 8/20/2022
ZM volí soudkyní přísedící Okresního soudu v Mělníku paní Věru Hubáčkovou.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

4. Závěr

V úvodu závěrečného bodu programu bylo projednáno dodatečně předložené závěrečné 
rozpočtové opatření č. 11 a všech 12 přítomných zastupitelů svým hlasováním (12, 0, 0) 
toto 11. rozpočtové opatření vzalo na vědomí. Rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 
bere ZM souhlasně na vědomí pod jedním usnesením č. 1/20/2022 (viz výše úvod zápisu).

P. Novák – dotaz na integrovanou dopravu na Mšensku, zda se bude řešit autobusová doprava
jako náhrada za zrušené vlakové spoje (spousta občanů má nyní problém s  dojížděním 
do zaměstnání).
P. starosta – dopravní situaci řešíme každý týden již od poloviny loňského roku s krajským 
úřadem, čeká se na výsledky sčítání z ledna (počty pasažérů, tržby).
P. Novák – dotaz na EKOD Servis - na zvýšené zálohy za svoz.
P. starosta informuje, že se to týká obcí, které jsou sváženy.
P. Novák – opakovaně vznáší dotaz na možnost zřízení záchytného parkoviště u cihelny 
(12 míst, kamery, popř. dobíjecí stanice) jako alternativa parkování u stadionu. 
P. starosta – 12 míst nic neřeší, muselo by se posoudit, zda by to bylo v souladu s územním 
plánem. O návrhu se bude ještě jednat, nyní tajemník požádá stavební úřad o vyjádření, 
zda je to povolitelné (v souladu s ÚP) a za jakých podmínek by bylo možné parkoviště 
realizovat. Zda bude potřeba územní studie, projekt pro územní souhlas atd. 
Tajemník vyjádření stavebního úřadu po jeho obdržení neprodleně pošle elektronickou cestou 
všem zastupitelkám a zastupitelům.
Pí Šestáková – dotaz, zda by nešla obnovit funkčnost ordinace MUDr. Krejčího, 
kdy v současné době kvůli epidemiologické situaci nemůže ordinovat v DS Mšeno 
a praktikuje v Mělnickém  Vtelně, což je pro část občanů nedostupné.
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Pí Prieložná – navrhuje, zda by obec nemohla nabídnout náhradní prostory.
P. starosta zmiňuje prostory ve vodárně.
Pí Šestáková  -  nevyhovující, překážkou by byly schody.
P. Guttenberg - návrh – uvolněný byt na radnici. 
P. starosta doporučuje nejprve celou situaci probrat s MUDr. Krejčím, zda by měl zájem 
na tomto řešení.
Pí Prieložná – dotaz na projekt na rehabilitaci, p. starosta – v současnosti není podpora 
ze strany VZP.
P. Novák – dotaz, zda nastoupila nová pracovnice památkového ústavu po pí Berkové 
a vznesl požadavek, aby mohl být přítomen případnému setkání s touto pracovnicí.
P. Kočan – dotaz na podporu v rámci fondu regenerace (cena oken) a na aktualizaci map.
P. starosta – bude aktualizováno, příspěvek na opravu oken byl zvýšen na 2.000 Kč za 1 m2.

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:23 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Jaromír Flígl, v. r.           ….....................................................

Mgr. David Hanzl, v. r.    ….....................................................

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