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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 23 ze dne 28.08.2017 

 

č. 344 
Rada města schvaluje výpověď pachtovní smlouvy uzavřené s H. a P. M. dne 
21.12.2016 na propachtovaný pozemek p. č. 438 o výměře 703 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště dohodou ke dni 31.10.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 345 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města 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 L. Š. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 346 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města 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 J. V. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 347 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 691/32 o 
výměře cca 154 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh E. D. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 348 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města 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 D. a J. L. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 349 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 814/5 o výměře 9 
m2 v k. ú. Dneboh D. a J. L. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 350 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi pozemku p. č. 1622/2 o výměře 83 
m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště včetně stavby bez č. p., 
technické vybavenosti umístěné na pozemku p. č. 1622/2 od společnosti ČEZ Distribu-
ce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 91.300 
Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce 
bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 351 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o energetických službách „Po-
skytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vy-
braných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ se společností EVČ s.r.o., Ar-
nošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275   
Z:  ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 352 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 28.08.2017 na vlastní  žádost následující členy ko-
mise správy rozvoje a majetku města: 
- Ing. Miloše Kafluka 
- Ivanu Halbichovou 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 353 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 14.08.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 354 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Plnění rozpočtu města 
Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 2017.   
Z: ved.FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 355 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové 
opatření 4/2017 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.08.2017 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 356 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu mzdových pro-
středků pro Městský úřad Mnichovo Hradiště o 100 tis. Kč na celkem 21.100 tis. Kč. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.08.2017 (materiály do ZaMě) 

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