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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 11 ze dne 03.04.2017 

 

č. 149 
Rada města schvaluje propachtování pozemku p. č. 2331/2 o výměře 3 407 m2 M. S. 
za účelem sečení trávy, sušení sena a pastvy pro ovce za pachtovné 341 Kč/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 150 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2687/1 o vý-
měře cca 268 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z. ved. odboru IKH 
T: 05.04.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 151 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
2687/1 o výměře cca 268 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště V. Š. za kupní cenu 350 Kč/m2 
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.04.2017 (materiál do ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 152 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 165/3 o výměře 57 
m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 05.04.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 153 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 165/3 
o výměře  57 m2  v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště J. a J. M. a O. L. za kupní cenu 
200 Kč/m2.  
Z. ved. odboru IKH 
T: 12.04.2017 (materiál do ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 154 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 549/1 o výmě-
ře cca 50 m2 v k. ú. Hoškovice a neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. 
č. 176/4 o výměře 21 m2 v k. ú Hoškovice. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 05.04.2017 (materiál na ÚD) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Ing. Podzimková a Ing. Mareš) -  ná- 
  vrh usnesení byl schválen 
č. 155 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 20.03.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště, předat komisi stanoviska 
přijatá radou města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 10.04.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 156 

Rada města schvaluje ukončení nájmu pozemku p. č. 18 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
s M. Z. dohodou již pro rok 2017.  
Z: ved. odboru IKH      T: 15.04.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 157 
Rada města ukládá odboru IKH předložit radě města návrh na využití pozemku p. č. 18 
v k.ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 158 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej hrobky Hka-VI-2 (rod. Ma-
rešova), i.č. 2-802-000/043, A. A. a J. A. za cenu 7.001 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.04.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 159 

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle přiloženého návrhu s Mikroregionem 
Český ráj, Vyskeř č. p. 88, 512 64 Vyskeř, IČ 69155950 o poskytnutí dotace ve výši 
12.000 Kč na zajištění provozu letních turistických autobusů v Českém ráji v roce 2017. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.4.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 160 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky, na akci „Oprava chodníků – ul. Sadová a Průběžná“, vypra-

covanou Odborem IKH dne 27.03.2017 
- obeslání těchto uchazečů: 
1. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 
2. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
3. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
4. Eltro Šťastný, ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, 

IČ: 27160521 
5. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324 
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.2017 (rozeslání výzev) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 161 

Rada města zastavuje do doby vyřešení problematiky poskytování půjček z rozpočtů 
obcí Ministerstvem financí ČR poskytování půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení 
města Mnichovo Hradiště i přijímání žádostí o půjčky. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 162 

Rada města schvaluje účast tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové na celostátním 
semináři Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 21. května až 
23. května 2017 ve Valeči u Hrotovic.  
Z: tajemnice MěÚ, FŠO 
T: 28.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 163 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 03.04.2017 na vlastní  žádost následující členy ko-
misí: 
-  R.D. Mgr. Pavla Macha z Kulturní komise 
-  Bc. Vojtěcha Spolka z Komise správy majetku a rozvoje města 
-  Ing. Miloše Kafluka z Komise správy majetku a rozvoje města 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 164 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 03.04.2017 Lucii Podařilovou do Komise pro ces-
tovní ruch 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 165 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města částečnou revokaci usnesení zastupitel-
stva města č.32 ze dne 20.02.2017 – vypuštění části textu: „..a Jiřího Hozmana…….“  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 10.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 166 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako zá-
stupce města Mnichovo Hradiště na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983,  která se bude konat  08.06.2017 Mgr. Jiřího 
Bínu a jako náhradníka Ing. Jana Mareše s tím, že je oprávněn na této valné hromadě 
činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město Mnichovo Hradiště jako akcio-
nář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat v ní v souladu 
se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a 
dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jed-
nání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Mgr. Bína a Ing. Mareš) -  návrh usne- 
  sení byl schválen 
č. 167 

Rada města schvaluje členský příspěvek Asociaci muzeí a galerií za rok 2017 ve výši 
2.300 Kč. 
Z: vedoucí muzea města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 168 

Rada města schvaluje zveřejnění prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek 
p. č. 2337/2 o výměře 3 425 m2 trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.04.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  

Ing. Miroslav Kolomazník 
ověřovatel 


