
Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 21
                                                 konaného dne 16.03.2022

Přítomni: Ing. Martin Mach, Jiří Guttenberg ml., Mgr. Marcela Prieložná (přítomna od 17:17 
hodin), Alena Oupická, Mgr. Hana Nečasová, Martin Kauler, Jiří Guttenberg st., Václav 
Novák, Petr Jizba, Tomáš Uher, Václav Háze, František Šulc, Jan Krúpa
Omluveni:  Mgr. David Hanzl, 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) a že zápis z
minulého zasedání byl ověřen a vyvěšen.

Určení ověřovatelů zápisu: 
Mgr. Hana Nečasová, Václav Háze

Určení zapisovatelky:
Helena Strnadová
 
Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že většina bodů  
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. K návrhu 
programu nebyly námitky, nebylo navrženo doplnění programu.   

Návrh programu:  

1. Rozpočtové opatření rozpočtu města
2. Pořízení změny č. 1 územního plánu Mšeno ve zkráceném řízení 
3. Pomoc města Mšena Ukrajině
4. Rozvojové projekty
5. Pozemky
6. Různé, informace, diskuse
7. Závěr

Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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1. Rozpočtové opatření rozpočtu města

Diskuse: žádné dotazy nebyly vzneseny

Usnesení č. 1/21/2022  
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou 
města Mšena dne 09.03.2022 usnesením č. 5/66/2022 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

2. Pořízení změny č. 1 územního plánu Mšeno ve zkráceném postupu

Pan starosta uvedl – pořizovatel, tj. Úřad územního plánování MěÚ Mělník neobdržel podněty 
od krajského úřadu a CHKO, kterými by se řízení prodloužilo (posuzování vlivu na životní 
prostředí atd.), proto můžeme pořídit změnu územního plánu ve zkráceném režimu, čekali 
jsme na toto sdělení (podklad) od pořizovatele, poté bylo svoláno toto zastupitelstvo, jak bylo 
uvedeno na minulém ZM. 

Diskuse:

J. Krúpa: Týká se to (regulační plán) Olešna a také Mšena?
Starosta: Ne, týká se pouze Olešna, je to vesnická památková rezervace, tj. s nejvyšším 
stupněm ochrany, podrobně se předepisují změny na objektech, CHKO se bude teprve 
vyjadřovat, speciálně se věnuje těmto rezervacím a požaduje se detailnější zpracování pro 
danou část.
V. Šestáková: Kdy se předpokládá projednání této věci s veřejností?
Starosta: V dubnu, autor na podobě územního plánu stále pracuje.
J. Krúpa: Je v územním plánu zahrnuta i ul. Zahradní ve Mšeně?
Starosta: Ano, ul. Zahradní je zahrnuta, je platná územní studie, bude zde zařazena.

V 17:17 hodin příchod zastupitelky pí. Mgr. Prieložné

Usnesení č. 2/21/2022  
ZM schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Mšeno ve zkráceném postupu podle §55a 
stavebního zákona. 
Změna bude obsahovat prvky regulačního plánu pro část Olešno. 
ZM určuje starostu Ing. M.Macha zastupitelem, který bude při pořizování územního plánu 
spolupracovat s pořizovatelem, tj. odborem výstavby MÚ Mělník.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 1 (J. Krúpa)
Schváleno
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3. Pomoc města Mšena Ukrajině  

a) Finanční příspěvek Ukrajině

Jde o několik typů pomoci – finanční dar organizacím na účty Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, 
Člověk v tísni (SOS Ukrajina), Užhorod; dále je to poskytnutí ubytovací kapacity, finanční 
pomoc ubytovatelům uprchlíků, vyčlenění část financí z rozpočtu na financování nákladů 
spojených s přibýváním uprchlíků.
Evidujeme děti (zatím jich je 10) z důvodu školní docházky, škola děti začleňuje, město by 
proplácelo těmto dětem obědy, je snaha získat ukrajinského pedagoga a zajistit s tím spojené 
náklady, probíhá kooperace a koordinace s okolními starosty.

Diskuse: 

J. Guttenberg st.: Navrhuje neposílat 200 tis. Kč organizaci Člověk v tísni a tyto prostředky dát 
na přímou podporu osobám ve Mšeně, a to bez ohledu na pomoc státu. Proti daru 
velvyslanectví Ukrajiny a městu Užhorod nic nenamítá. 
Starosta: Objem prostředků je rozdělen na část pro organizace a část zůstane městu.
J. Krúpa: Je možné zveřejnit na stránkách města účet městský, kam by občané posílali peníze,
namísto posílání na anonymní účty.
Starosta: Toto nelze, účet, ze kterého město bude čerpat či čerpá finanční prostředky v 
souvislosti s uprchlíky, nelze takto použít, je součástí vnitřního účetnictví města (podúčet); 
město by muselo zřídit bankovní účet s dalšími složitými podmínkami souvisejícími s účelem 
zřízení takového účtu (povolení na pořádání sbírky apod.); je nutné projednat situaci, pokud by
někdo z občanů chtěl městu poskytnout finanční dar pro účely podpory uprchlíků, zda je to 
možné a aby bylo vše legislativně správně. 

U  snesení č. 3/21/2022
ZM schvaluje finanční příspěvek Ukrajině formou daru:
- na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro nákup obranného materiálu, č. ú. 304452700/0300
ve výši 200.000 Kč
- na konto SOS Ukrajina (organizuje Člověk v tísni),č. ú. 0093209320/0300 ve výši 200.000 Kč
- městu Užhorod ve výši 100.000 Kč
Financování z FRR
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

 b) Ubytování 

Ubytovací kapacity města – komunitní stavba v Sedlci, bývalá cihelna jako nouzový příbytek  – 
nutné drobné stavební úpravy, které by mohly být dokončeny cca do 14 dnů), bytová jednotka 
v č. p. 400 (bývalá vodárna) – probíhají stavební úpravy, dokončení se blíží; ubytování 
bezplatné na dobu nezbytně nutnou, možnost pro uprchlíky získat zaměstnání – hrazení nájmu
na základě nájemní smlouvy, město má kapacitu ubytování cca  pro 10 osob.

Diskuse:  
T. Uher: Jaká je vybavenost příbytku v cihelně?
Starosta: Je určeno pro 2 méně náročné osoby, vybaven prostor je, jedná se o bývalé zázemí 
pracovníků technických služeb města; dobu nezbytně nutnou bude posuzovat rada města
V. Novák: Kdo bude koordinovat ubytování, kdo bude zodpovědný za výběr nájemníků, 
navrhuje paní Šestákovou, sociální pracovnici.
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Starosta: spolupracujeme s kontaktní osobou, která monitoruje nájemce, kontaktuje nás, 
přijede prostory prohlédnout, nafotí je, vybere vhodné uchazeče dle jejich potřeb; zodpovědný 
za ubytování je starosta, paní Šestáková pracuje v souvislosti s uprchlickou problematikou v 
rámci svých pracovních kompetencí a možností.
Tajemník: Předal p. Novákovi agendu (evidenci) města týkající se  ubytování uprchlíků.

Usnesení č. 4/21/2022
ZM schvaluje poskytnutí bezplatného ubytování po dobu nezbytně nutnou uprchlíkům 
z Ukrajiny v objektu č. p. 400, v objektu bývalé knihovny v Sedleci a v objektu bývalé cihelny.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

c) Další náklady

Přesně evidujeme děti (zatím jich je 10) z důvodu školní docházky, škola děti začleňuje, město 
by proplácelo těmto dětem obědy, je snaha získat ukrajinského pedagoga a zajistit s tím 
spojené náklady, probíhá kooperace a koordinace s okolními starosty

Diskuse:
T. Uher. Je reálná navrhovaná částka 500 000 Kč ?
Starosta: Vše je ve vývoji, nelze předpovídat, zda bude částka stačit.
V. Novák: Navrhuje částku snížit na 300 000 Kč a přehodnotit na dalším zasedání.
M.Prieložná: Čí  bude případná ukrajinská učitelka zaměstnanec ?
Starosta: Bude placena ze školních prostředků a město bude škole refundovat tyto výdaje, 
vyúčtování těchto dalších nákladů by bylo uvedeno v zápise RM.
J. Guttenberg st.: Máme maximální počet osob, které jsme schopni přijmout?
Starosta: Koordinujeme počty dětí s ostatními okolními školami.
T. Uher: Navrhuje ponechat částku 500 000 Kč.

V. Novák podal protinávrh, a to snížit částku na 300 000 Kč a přehodnotit na příštím zasedání 
ZM, o protinávrhu bylo hlasováno – pro 1, proti 9, zdrželo se 3, bylo konstatováno, že 
protinávrh nebyl přijat.

U  snesení č. 5/21/2022
ZM schvaluje a vyčleňuje finanční částku 500.000 Kč na zajištění stravy a školního vybavení 
dětí z Ukrajiny přihlášených do ZŠ Mšeno, p. o., dále na vybavení ubytovacích prostor a další 
náklady spojené se s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.
Financování z kladného hospodářského výsledku minulých let.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (V. Novák)
Schváleno

 d) Finanční příspěvek osobám, kteří ubytují uprchlíky z Ukrajiny

Jedná se o finanční pomoc ubytovatelům uprchlíků na režijní náklady spojené se spotřebou 
energií, vody, návrh je denní dávka 50 Kč/1 ubytovaný člověk/1 den. 
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Diskuse:
V. Novák: Po jakou dobu bude tento příspěvek ubytovatelům poskytován, když je uvedeno,do 
doby zavedení obdobného příspěvku vypláceného státem a stát bude toto poskytovat zpětně, 
zda bude příspěvek vyplácen bez ohledu na kvalitu či druh ubytování?
J. Guttenberg st.: Nevíme délku pobytu uprchlíků, navrhuje stanovit tuto podporu např. do 
konce roku 2022 (31.12.2022).
Starosta: Stát i kraj budou poskytovat také podporu ubytovatelům, navrhuje, aby denní dávka 
50 Kč/osoba a den byla poskytnuta jakémukoli ubytovateli ve městě do konce března 2022.   

U  snesení č. 6/21/2022
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osobám, které ubytují uprchlíky 
z Ukrajiny, ve výši 50 Kč (padesát Kč) / osoba / den s platností od 01.03.2022.
Příspěvek je možné vyplácet do doby zavedení obdobného příspěvku vypláceného státem 
či krajem.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

4.       Rozvojové projekty 

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 od MK ČR  -  MPZ Mšeno 

V rámci programu regenerace obdrželo město od  Ministerstva kultury ČR na rok 2022 
200 000 Kč, tato částka měla být použita na opravu evangelického kostela, budovy Sokola, 
římskokatolického kostela sv. Martina a městského koupaliště. Návrh je celou částku použít 
na opravu fasády na levé přední straně římskokatolického kostela

Diskuse: 
J. Guttenberg st.: Podělit částku na 170 000 Kč pro kostel a 30 000 pro Sokol.
Starosta + H. Nečasová: Sokol se vzdává částky ve prospěch kostela.
T. Uher: To bude u kostela konec s rekonstrukcí?
Starosta: Ještě bude pokračovat rekonstrukce fasády na zadní části kostela a ještě do 
budoucna zbývá věž.
 
Usnesení č. 7/21/2022
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR 
a MPZ na rok 2022 ve výši 200 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 200 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně – VI.etapa + spoluúčast města 
ve výši 10 % tj. 41 100 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %,
tj. 169 402 Kč.  
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 1 (J. Guttenberg st.)
Schváleno

5.   Pozemky  
Pozemky pana Zelenky jsou znehodnocené od náletů ze sousedního pozemku města – město 
od p. Zelenky tyto pozemky vykoupí a naváže tak tímto pozemkem na les, se státní správou 
lesů bude město řešit tento nově koupený pozemek - zařadit jako les; město panu Zelenkovi 
prodá pozemek – trvalý travní porost (louku), tento výkup a prodej pozemků bude ve stejné 
hodnotě cca 84 000 Kč, náklady spojené s koupí ponese v obou případech kupující.
Diskuse: žádné dotazy nebyly vzneseny. 
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a) Prodej pozemku p. č. 347 (2.801 m2) v k. ú. Skramouš

U  snesení č. 8/21/2022
ZM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to pozemek  p. č. 347 
o výměře 2.801 m2, trvalý travní porost v k. ú. Skramouš panu Zbyňku Zelenkovi
za nabídkovou cenu 30 Kč/m2, tj. celkem za 84.030 Kč. 
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a panem Zbyňkem Zelenkou. 
Náklady spojené s koupí ponese kupující.
Záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila 
Rada města Mšena dne 09.02.2022 pod číslem usnesení 1/64/2022.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

b) Výkup pozemků

Usnesení č. 9/21/2022
ZM schvaluje výkup pozemků 
p. č. 339/1 o výměře 1595 m2, trvalý travní porost,
p. č. 339/2 o výměře 233 m2 , ostatní plocha, 
p. č. 339/3 o výměře 519 m2, trvalý travní porost,
a p. č. 340 o výměře 1.488 m2 , trvalý travní porost,
vše v k. ú. Lobeč u Mšena, vše o celkové výměře 3.835 m2 od vlastníka pozemků za smluvní 
cenu  22 Kč/m2, tj. celkem za 84.370 Kč. 
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a vlastníkem pozemků. 
Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z FRR. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

6.       Různé, informace, diskuse

Grantové řízení města

J. Guttenberg st.: Děkuje za operativní rozdělení finančních prostředků spolkům.
Místostarosta: 1 % z celkového rozpočtu města bylo rozděleno mezi sportovní spolky, ostatním
nesportovním spolkům byly prostředky rozděleny podle předchozích let a dle úsudku, jak by 
mohlo spolkům vyhovovat.
V. Novák: Vyslovil nesouhlas s grantem pro spolek Útulek Dogsy – nejedná se o spolek činný 
ve městě a mělo by se o tom rozhodovat samostatně.
Starosta: Do tohoto grantového řízení uvedený spolek zařadil starosta, s útulkem 
spolupracujeme, jejich činnost jsme ověřovali u ostatních obcí a obce jsou s fungováním tohoto
útulku spokojeny.
V. Novák: Sice asi  město bude mít v útulku nějakou kapacitu pro zvířata, ale takto může přijít 
každý další, kdo tu nemá činnost, plno spolků dostalo ponížené částky na úkor tohoto útulku, 
proto navrhuje vyčlenit Útulek Dogsy na samostatné jednání a částku určenou pro tento útulek 
rozdělit pro ostatní naše spolky.
Místostarosta: Spolek Útulek Dogsy byl zařazen do grantového řízení, proto bylo o něm 
rozhodnuto.
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Tajemník: ZM má právo rozhodnout o návrhu komise.
V. Šestáková: Co městu spolek (útulek) nabídl – nějaké zvýhodnění finanční či kapacitní, 
služby ?
Starosta: Budou brát psy, je to blízko, smlouva s útulkem se připravuje.

M. Prieložná: Navrhuje vyčlenit částku pro útulek z jiné agendy, navrhuje Útulek Dogsy  
nezahrnovat do grantů, přidělit ale tomuto spolku finanční příspěvek až bude podepsaná 
smlouva, peníze nyní z grantu přidělit jiným našim spolkům, např. místnímu mšenskému 
chovatelskému spolek, protože ten bez příspěvku může činnost ukončit.
Na dotaz, kdo zodpovídá za odchyt pobíhajících psů odpovídá pan starosta – město.

V. Novák: Navrhuje nejprve uzavřít s útulkem smlouvu, potom případně řešit financování, dále 
navrhuje vyřadit Útulek Dogsy z grantového řízení a částku rozdělit 10 000 Kč pro chovatele a 
částku 4 572 Kč pro spolek JAWA-MOTO-ČZ-Veterán Club Mšeno.

U  snesení č. 10/21/2022

ZM bere na vědomí návrh 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“ a podle těchto zásad 
schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2022“ takto:

Grantové řízení Města Mšena 2022 - sportovní spolky
Název spolku, oblast, Kč
TJ Sokol Mšeno, C, 117.000 Kč
SK Mšeno, C, 53.400 Kč
Český svaz včelařů, C, 6.000 Kč
SK Mšeno, B1, 38.000 Kč
SK Mšeno, A, 70.543 Kč
TJ Sokol Mšeno, B1, 49.400 Kč
Enduro Klub Mšeno, B1, 59.000 Kč
Rybářské sdružení Mšeno., B1, 5.519 Kč
Bike Mšeno, z. s., B1, 18.500 Kč
Šachová škola pat a mat, A, 3.000 Kč
Celkem 420.362 Kč

Grantové řízení Města Mšena 2022 - ostatní spolky
Název spolku, oblast, Kč
JAWA-MOTO-ČZ-Veterán Club Mšeno, B2, 16.072 Kč
ZO ČSCH Mšeno, B2, 16.000 Kč
Pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena, z. s., B2, 38.000 Kč
Český svaz včelařů, B2, 14.000 Kč

Celkem 84.072 Kč.

Hlasování:
pro 12, proti 1 (M. Kauler), zdrželo se 0
Schváleno
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Soudce přísedící Okresního soudu v Mělníku

Končí funkční období soudců přísedícícíh paní Mileny Dvorščíkové a Miluše
Flíglové Jizbové – žádost od soudu o zvolení. 

U  snesení č. 11/21/2022
ZM volí soudkyněmi přísedícími Okresního soudu v Mělníku paní Miluši Flíglovou Jizbovou 
a paní Milenu Dvorščíkovou. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Vyjádření stavebního úřadu k parkovišti u cihelny
Parkoviště lze pouze jako doplňková stavba ke stavbě hlavní (k bytovému domu), nelze 
samostatné parkoviště, v bývalé cihelně žádná hlavní stavba není.

Vydláždění cesty přes náměstí
Bylo podáno odvolání města na KÚ.

V. Novák – k parkovišti: Proč je možné dočasné parkoviště v Debři a nelze v cihelně?
Starosta: V Debři je prostor určený jako dočasné (občasné) parkoviště, tj. odstavná plocha 
a nejedná se o stavbu parkoviště, která vyžaduje určité povolení, v Debři žádná stavba není, 
jedná se o dočasnou odstavní plochu po dobu fungování koupaliště, to nemá charakter 
stavby, tím pádem se to neposuzuje. 
V. Novák: Je možné v rámci míst k parkování, kterých je nedostatek, pracovat s některými 
dalšími našimi pozemky, které máme, nebo bychom koupili?
Starosta: Je třeba se nad tím zamyslet, děkuje za upozornění.
H. Nečasová: Dotaz k J. Guttenbergovi st., zda platí stále nabídka možnosti parkování 
u stadionu a zda je možné posílit upozornění na toto parkování, cedulí si moc lidí nevšimne.
J. Guttenberg: Tento prostor je lukrativní pro typ návštěvníků, kteří přijedou s koly.
Místostarosta: V ul. Jatecké je veřejné prostranství, zda je možné označit pouze značkou pro
parkoviště bez jakéhokoli vyznačování a využít tento prostor?
Starosta: Je třeba se nad tím zamyslet, zjistit, kolik zde máme na pozemcích podílu, 
pokusíme se najít nějaké řešení pro parkování v této lokalitě, oficiálně budou informace 
v zápise RM.

J. Guttenberg st.: Technická dokumentace k vodohospodářské infrastruktuře Na Čihadle, 
nebyla uvedena cena – jaká je cena za vyhotovení dokumentace?
Starosta: Je to cca 200 tisíc, nemusíme mít schválení ZM, máme v rozpočtu vyčleněnou 
položku na projektové dokumentace a nevyčerpané prostředky, tak nemusíme žádat ZM.
J. Guttenberg st.: Je přesvědčen, že to není správně, tyto investice by mělo projednat ZM.
M. Prieložná: Projektová dokumentace je součástí investiční akce nebo ne?
Starosta: Také, ale není si jist, od jaké hodnoty, když se investice realizuje, započítávájí se 
do ní i náklady na projektovou dokumentaci, když se nerealizuje, tak to není investice. 

V. Novák: V zápise RM - Podralsko – uvažuje se o podání žádosti na pořízení hasičské 
stříkačky, o co jde?
Starosta: Budou se rozdělovat peníze (EU) přes ministerstvo prostřednictvím MAS, bude 
poslední a jedinečná možnost získat finanční prostředky na požární cisternu, ale není jisté, 
že se podaří peníze z MMR dostat sem, věnujeme se tomu, je to poslední a unikátní 
možnost.
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V. Novák: Na webu je informace o uzavírce silnice na Mšeno, zda jsou k tomu nějaké 
informace bližší – o objízdných trasách atd..
Starosta: Bližší informace nevíme, je to zveřejněné upozornění, že toto nastane, vše se 
zatím projednává, KÚ nás o ničem předem neinformoval, abychom měli čas na přípravu, 
jediné co víme, že hlavní objízdná trasa bude Kokořínským dolem, uvedená doba realizace, 
tj. od dubna do října platí, v rámci rekonstrukce se budou rozšiřovat a zpevňovat kraje 
silnice, proběhne celoplošná rekonstrukce (ne po pruzích, ale v kuse) metodou studené 
recyklace, silnice bude zavřená po celou dobu rekonstrukce, maximálně bude umožněn 
průjezd Kanina – Velký Újezd, vymohli jsme alespoň na jeden úsek pro autobusy výjimku pro
dopravu školáků do konce školního roku.
M. Prieložná: Kudy budou jezdit zemědělci?
Starosta: To moc neřešili, chtěli zakázat i nákladní auta, měla by tam moci jezdit dopravní 
obsluha.
T. Uher: Odkud přesně uzavírka bude?
Starosta: Od pumpy k vodojemu Nebužely.
F. Šulc: Je třeba vyřešit dopravu záchranných složek s ohledem na jejich současné 
dojezdové časy.
Starosta: V různých fázích stavby to bude různé, bude třeba o tom informovat dispečinky 
podle postupu stavby. 
H. Nečasová: Jak bude probíhat objezd Kokořínským dolem, když se má čistit ještě 
Stříbrník?
Starosta: Během uzavírky se nebude moci opravovat hráz, může se provést odbagrování.
 
J. Guttenberg st.: Běží výběrové řízení Na Tržišti – Stránecká, navrhuje neuzavřít smlouvu 
na tuto akci, nerozšiřovat částečně Stráneckou ulici panely, uzavřít smlouvu pouze na ul. Na 
Tržišti bez panelů ve Stránecké.
Starosta: Stránecká – nedělá se to celé s ohledem na vlastnictví sousedních pozemků jinými
vlastníky, kteří nedali souhlas k totální rekonstrukci, proto se dělá půlka, druhá půlka může 
být maximálně údržbou - nový asfalt; rozšíření panely proto, že část je konstrukce z panelů, 
proto analogicky by se opět použily panely, panely máme a bylo by to proto levnější, proto 
nebyl projekt předěláván, počkáme na nabídky v dnešních cenách, pak budeme s případnou 
vítěznou firmou jednat.

V. Novák: Odpady – občané topí uhlím a musí mít režim vývozu odpadu v zimě každý týden 
a v létě jednou za 14 dní, zdá se mu nedobře nastavená cena za odvoz popelnice, když je 
jeden vlastník, resp. jeden obyvatel domu, cena je dost vysoká, nepoměrně vyšší v přepočtu 
k vícečlenné domácnosti.  
Letos končí doba na výměnu kotlů – zda je možné cíleně vytipovat jednotlivce seniory, kteří 
si nebudou moci sami vyřídit výměnu, ještě je před ukončením doby pro výměnu oslovit se 
změnou topení a obec by pomohla a poradila s administrativou = předejít případným 
pokutám těmto osobám za neprovedenou výměnu apod..
Starosta: Poplatky za odpad byly stanoveny na podzim, svoz není zpoplatněn jen dle 
frekvence vývozu, ale dle litrů, tj. obsahu popelnice, osvobození či slevy na odvoz odpadu 
není možné v souvislosti s vydanou vyhláškou o místních poplatcích; výměnu kotlů řešíme 
od r. 2007, s dotačními programy na topení občanům, kdo chce, pomáháme, toto bude 
pokračovat 
i po časovém limitu příští rok, s občany to pak bude řešeno individuálně, starosta děkuje 
p. Novákovi za námět.
M. Prieložná: Pokud by se někdo v souvislosti s financemi na odvoz odpadu dostal do tísně, 
je určitě nějaká možnost mimořádné finanční pomoci.
Starosta: Pokud je nějaká sociální dávka, je to v kompetenci úřadu práce, ale zatím jsme se 
s takovouto tíživou situací nesetkali.
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M. Kauler: Je třeba se zamyslet nad podporou Útulku Dogsy s ohledem na jejich záslužnou 
činnost, vše je založeno na dobrovolné činnost osob, spolek funguje velmi dobře a spolky by 
si z něj měly vzít příklad, proto byl proti při hlasování.
V. Šestáková: Útulek vykonává záslužnou činnost a vážíme si toho, ale dle ceníku, který je k 
dispozici na internetu, je cena za umístění psa do útulku cca 4 500 Kč + další související 
poplatky, tudíž bez prostředků nejsou.
M Prieložná: Váží si každé dobrovolnosti, nemyslí si, že činnost Útulku Dogsy by byla 
ohrožena neposkytnutím finanční částky v grantovém řízení, určitě bude podpora tohoto 
útulku ještě řešena a je přesvědčena, že se finance najdou.
  

7.   Závěr

Starosta ukončil zasedání v 18:55 hod.

Ověřovatelé:

Mgr. Hana Nečasová, v. r. ….....................................................

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

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