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Zápis z jednání komise pro správu majetku a rozvoj města  
konané dne 07.08.2017 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 15:00 do 16:45 h. 

 
 

 
Upozornění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy 
komise správy majetku a rozvoje města, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané 
odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni:  

Ing. Miroslav Kolomazník; Petr Jedlička; Ing. Břetislav Sluka; Ing. Karel Maděra; JUDr. Josef Forst; Petr Krejčí 

Omluveni:  Stanislav Dumek; Ivana Halbichová; Ing. Miloš Kafluk; Petr Švajda; Vratislav Dutka; 
Nepřítomni:  Ing. Petr Augustin; Miroslav Šťastný; Slavomír Bukvička; Jiří Bouma; Ing. Jan Hájek; David Šefl; 
 
Tajemník komise: Ing. Miloš Krůfa 
Hosté:                Alena Kandráčová, Mgr. Jiří Bína 

 

 
Program komise SMRM: 
 

1. Převody nemovitostí 
2. Informace o převodech nemovitostí z minulého jednání ZM 
3. Informace o plnění investic k 07/2017 
4. Různé 
5. Diskuze  
6. Závěr 

 

 
V úvodu přivítal předseda komise Ing. Kolomazník přítomné a jednání zahájil.  

 

1. Převody nemovitostí  

 
S došlými žádostmi a příslušnými podklady komisi seznámila paní Kandráčová pomocí dataprojektoru 
(dále DTP). Patřičné informace obdrželi členové komise elektronicky předem. Doporučení komise 
(návrhy usnesení včetně hlasování) byla zaznamenána přímo do Přílohy č. 1. Převody se budou 
projednávat v zastupitelstvu 11.09.2017. Podklady pro jednání ZM budou zveřejněny na webových 
stránkách města 10 dní před dnem jeho konání.  

 

Příloha č. 1 - Převody nemovitostí s doporučením komise 
 
 

2.  Informace o převodech nemovitostí z minulého jednání ZM 

 
Ing. Kolomazník a Ing. Krůfa podali přítomným informace k výsledkům převodů nemovitostí 
z červnového jednání ZM: 
 
Usnesení č. 52 až 57 a 59 byla přijata v souladu s doporučením komise. 
Usnesením č. 58, týkajícím se pozemků v hrázi Přestavlckého  rybníka, byla na základě nových 
informací schválena dohoda se SPÚ o bezúplatném převodu (komise doporučila podání žádosti o 
koupi). 
 

 

3. Informace o plnění investic k 31.07.2017 
 
Členové komise byli Ing. Krůfou seznámeni s finančním plněním investic odboru IKH v období  
01 – 07/2017: 
 
Investiční výdaje (v tis. Kč): 
Schválený rozpočet: 71 120     Upravený rozpočet: 73 295  
Skutečnost:    9 023 (12 %) 
 
Rozpočet, plnění, stav, harmonogram a případný komentář k 31.07.2017 ke každé z 38 investičních 
akcí je uveden v příloze č. 2. 



 

Stránka 2 z 2 
 
 

 

Příloha č. 2 – plnění a harmonogram investic 2017 
 
 

4. Různé  
 
 
Na základě dotazu p. Krejčího na nové informace k problematice odkanalizování místních z minulého 
jednání komise, seznámil Ing. Krůfa přítomné s aktuálními informacemi k možnostem dotací ze SFŽP 
pro řešení problematiky odkanalizování místních částí. Jedná se o dotační titul „Zlepšení stavu 
povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo“, 
podrobnosti jsou uvedeny v informačním letáku LK Advisory v Příloze č. 3. 

Dále byli členové komise seznámeni s reportáží ČT24 (rozhovor s ministrem ŽP Brabcem ve věci 
domovních ČOV) ze dne 27.07.2017, viz odkaz: 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058030727 
 

Příloha č. 3 – Informace k DČOV  

 
 

5. Diskuze  
 
P. Krejčí – upozornil na nebezpečí nepořádku v m.č. Sychrov, na pozemku ve vlastnictví p. Slavomíra 
Koška. Na pozemku je uloženo dřevo a různé stavební materiály. P. Košek je v exekuci a nepořádek 
po něm zřejmě nikdo neuklidí.  
 
 

6. Závěr  
 
V závěru předseda komise Ing. Kolomazník poděkoval přítomným za účast a jednání v 16:45 h. 
ukončil. 
 

 

Souhrn usnesení pro RM: 

 
K bodu č. 1: 
U převodů nemovitostí jsou doporučení komise zaznamenána přímo v Příloze č. 1.  
 
K bodům č. 2,3, 4 a 5 usnesení zní: 
Komise správy majetku a rozvoje města bere na vědomí: 

 informaci tajemníka komise o převodech nemovitostí z minulého jednání ZM (bod č. 2) 

 informace vedoucího oddělení investic o plnění investic k 31.07.2017 (bod č. 3) 

 informaci předsedy komise o stavu příprav Zásad výstavby ve městě (bod č. 4) 

 informaci LK Advisory, s r.o. k aktuálním možnostem dotací z Národního programu ŽP 
(SFŽP), dotačního titulu „Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení 
kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo“ 
 

 

Hlasování:    Pro: 6 Proti:  0 Zdržel se:         0 

 
  
 
Ing. Miroslav Kolomazník v. r. 
předseda Komise správy majetku a rozvoje města 
 
 

 
Zapsal:  Ing. Miloš Krůfa 
Rozesláno:    14.08.2017 
Obdrží:  členové komise SMRM, asitentka odboru KVÚ 
Na vědomí: vedení MěÚ, MgA. Chuchlík, projektová manažerka, vedoucí odborů MěÚ, odbor IKH 
 
 
Přílohy:  dle textu 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058030727

