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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 22 ze dne 21.08.2017 

 

č. 329 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v budově Základní školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště Gym-
náziu Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace, IČ 486 83 906, se sídlem Student-
ská 895, Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 330 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2017/0053 na „Stavební úpravy ob-
jektu občanské vybavenosti Hoškovice stp. č. 26“ se společností Miroslav Hochman, 
Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo IČ: 01913026 spočívající 
v posunutí termínu dokončení víceprací do 31.08.2017 a v navýšení celkové smluvní 
ceny díla o 114.408 Kč bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.08.2017 informovat zhotovitele 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 331 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemku p. č. 18 o výměře 146 
m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště J. F. za roční nájemné 10 Kč/m2/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.09.2017 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 332 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 346 o výměře 
352 m2 – zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, p. č. 347 o výměře 182 m2 – zahra-
da, p. č. 348 o výměře 423 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, p. č. 349 o 
výměře 144 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.08.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 333 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemků p. č. 59/3 o vý-
měře cca 79 m2 – neplodná půda, p. č. 62/3 o výměře cca 172 m2 – orná půda v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.08.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 334 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 691/32 o 
výměře cca 154 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.08.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 335 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 549/1 o výměře 
cca 50 m2 a pozemku p. č. 176/4 o výměře 21 m2 v k. ú Hoškovice  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.08.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 336 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 814/5 o výměře 
cca 9 m2 v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.08.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 337 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi pozemku p. č. 869/4 o výměře 208 
m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dneboh od D. a J. L.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 04.09.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 338 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit veřejnou aukci jako formu prodeje 
pozemků p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 – orná půda a p. č. 1992/171 o výměře 
1 595 m2 – orná půda. v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 04.09.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 339 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
konaného dne 07.08.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise 
přijatá stanoviska rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 04.09.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 340 

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu části prostoru věže radnice v čp. 1, Masaryko-
vo náměstí, Mnichovo Hradiště na umístění 3 ks vysílačů wifi zařízení se společností 
ITBUSINESS, s. r. o., IČ 27449688, se sídlem Jiráskova 600, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě za roční nájemné 1.000 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude 
připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: ved. Odboru IKH 
T.: 15.09.2017 

  záznam o hlasování: 4 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 341 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č. 18 o provozování silničních vozidel pro pracov-
ní účely města Mnichovo Hradiště s platností od 01.09.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T:  31.08.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 342 

Rada města schvaluje obsah Kroniky Dnebohu za rok 2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 343 
Rada města neschvaluje dar ve výši 2.000 Kč Centru české historie, o.p.s., IČ 
02522250, se sídlem Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6 na organizaci akce IV. 
ročník Dne české historie 2017 
Z: místostarosta 
T: 25.08.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


