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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 19 ze dne 10.07.2017 

 

č. 300 
Rada města schvaluje uzavření  dodatku č. 13 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí 
ze dne 13.01.2005 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Bře-
zina 41 z důvodu prodeje pozemků v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 301 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne na pozemek p. č. 622/1 a p. č. 169/82 v k. ú. Klášter Hradiště nad Jizerou a poze-
mek p. č. 2366/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za úhradu 100 Kč za 
běžný metr bez DPH za pozemek p. č. 622/1 v k. ú. Klášter Hradiště nad Jizerou 
(zpevněný pás) a 30 Kč za běžný metr bez DPH za pozemky p. č. 169/82 v k. ú. Kláš-
ter Hradiště nad Jizerou a p. č. 2366/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště (zelený pás), DPH dle 
platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 302 

Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 544/1 v k. ú. Dneboh ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Mla-
dá Boleslav, a. s., se sídlem Čechova 1151, Mladí Boleslav, IČ 463 56 983 za jednorá-
zovou úhradu 1000 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočte-
no k uvedené částce bez DPH. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 303 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 18 o výměře 146 
m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 304 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 2429 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035 za jednorázovou 
úhradu 1000 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 305 

Rada města bere na vědomí zprávu o provedené kontrole č. j. SEI-4042/2017/10.102-
3, ze dne 29.03.2017, provedené Státní energetickou inspekcí, územní inspektorát pro 
hlavní město Prahu a Středočeský kraj. 
Z: vedoucí odboru IKH  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 306 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 28.06.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 307 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Jednacího řádu Rady města Mnichovo Hradiště – 
doplnění článku 4 novým bodem: účast člena rady na jednání rady města 
v mimořádných případech prostřednictvím videokonference, s platností od 10.07.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 308 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce hasičského vozidla se společností 
Aero-taxi OKR, a.s. se sídlem: Liberec – Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, Tan-
valdská 345, PSČ 463 11, IČ: 27351122 
Z: starosta města 
T: 31.07.2017  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 309 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany le-
tiště se společností Aero-taxi OKR, a.s. se sídlem: Liberec – Liberec XXX – Vratislavi-
ce nad Nisou, Tanvaldská 345, PSČ 46311, IČ: 27351122 
Z: starosta města 
T: 31.07.2017  

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