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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 28 ze dne 23.10.2017 

 

č. 398 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
konaného dne 02.10.2017, 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: 30.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 399 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě č. 2016/0145  o poskytnutí dotace na rekonstrukci Přestavlcké ulice, uzavřené 
se Středočeským krajem 07.10.2016 a spočívající ve změně termínu ukončení realiza-
ce projektu do 31.12.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 26.10.2017 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 400 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 138/15 o 
výměře cca 420 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou J. a Z. D. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.10.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 401 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2630/21 o výmě-
ře cca 749 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště L. a J. V. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.10.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 402  

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města směnu pozemku p. č. 2648/3 o výměře 
198 m2 – lesní pozemek, p. č. 2652/6 o výměře 55 m2 – ostatní plocha, p. č. 2652/8 o 
výměře 1667 m2 – trvalý travní porost, p. č. 2693/1 o výměře 4602 m2 – vodní plocha, 
p. č. 2693/3 o výměře 48 m2 – ostatní plocha vše v k. ú. Mnichovo Hradiště za p. č. 
446/1 o výměře 11326 m2 – orná půda v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště s V. Z. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.10.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 403 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 691/32 o výměře 
362 m2 – trvalý travní porost v k. ú Dneboh E. D.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.10.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 404 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 001/2017 na prodloužení vo-
dovodního řadu A2a a na výstavbu nového řadu A2f v rámci akce „Mnichovo Hradiště 
– Dobrá Voda, Lhotice – vodovod“, za cenu 392.714 Kč bez DPH, s termínem dokon-
čení 30.06.2018. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 (uzavřít dodatek) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 405 
Rada města schvaluje ceník jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti v minimální výši: 
- Mnichovo Hradiště zpevněná plocha 130 Kč/bm 
- Mnichovo Hradiště náměstí 200 Kč/bm 
- Místní části města Mnichova Hradiště zpevněná plocha 100 Kč/bm 
- Nezpevněná zelená plocha v Mn. Hradišti a místních částech 30 Kč/bm 
Nejméně však vždy 1.000 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH, DPH dle platného ceno-
vého předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 406 

Rada města schvaluje uzavření dohody o vydání nemovitosti a tím ukončení nájemní 
smlouvy 165N04/66 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem 
Březina 14 ke dni 01.11.2017 z důvodu žádosti ZD Březina o ukončení nájmu.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 407 

Rada města schvaluje uzavření dohody o vydání nemovitosti a tím ukončení nájemní 
smlouvy č. 50N16/66 s R. T. ke dni 01.11.2017 z důvodu, že předmětné pozemky nel-
ze hospodářsky užívat.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 408 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku p. č. 
642/3 vodní plocha o výměře 120,2 m2 v k. ú. Hoškovice v rámci stavby „Retenční ná-
drž Mnichovo Hradiště – Hoškovice“ s Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se 
sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí za roční ná-
jemné ve výši 1.202 Kč.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.11.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 409 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 26.06.2017 na vlastní žádost Mgr. Pavla Paclta 
z Komise pro cestovní ruch. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 410 

Rada města zřizuje podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) Komisi pro památkovou péči za účelem projednávání rozdělení pří-
spěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón a z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hra-
diště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památko-
vé zóny Mnichovo Hradiště a za účelem řešení dalších otázek plynoucích z agendy 
státní památkové péče. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 411 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona  128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) do Komise pro památkovou péči: 
předsedkyní Mgr. Kristýnu Licinbergovou, zástupce oddělení památkové péče Odboru 
kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje a členy: 
1) Ing. arch. Eva Vyletovou, zástupce Národního památkového ústavu, územního od-

borného pracoviště středních Čech  
2) Mgr. Lenku Zikmundovou, referenta státní památkové péče Odboru výstavby a ŽP 

Městského úřadu Mnichovo Hradiště  
3) pana Zdeňka Siebera, referenta Odboru investic a komunálního hospodářství Měst-

ského úřadu Mnichovo Hradiště  
4) MgA. Jakuba Chuchlíka, architekta města Mnichovo Hradiště  
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 412 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující úpravu Pravidel 
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu ne-
památkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo 
Hradiště:  
V oddíle IV. odst. 1 větě první bude text „Komise letopisecká a muzejní Rady města 
Mnichovo Hradiště, která je jmenována radou města jako poradní orgán, doplněná o 
architekta města a příslušného referenta státní památkové péče městského úřadu (dá-
le jen „Komise“)“, nahrazen textem: „Komise jmenovaná za tímto účelem radou města 
(dále jen „Komise“)“.  
Z: vedoucí Odboru VŽP 
T: 06.11.2017 projednání v zastupitelstvu 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 413 

Rada města schvaluje při výkonu funkce Valné hromady společnosti Klub Mn. Hradiště 
s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výbě-
rovou komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice jednatele společnosti Klub Mn. 
Hradiště s.r.o. ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., PhDr. Lenka Sosnovcová, 
Mgr. Jana Dumková, Josef Flanderka, Ing. Aleš Jirásek.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 414 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovaný Dotační program 
Města Mnichovo Hradiště 
Z: místostarosta  
T: 25.10.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 415 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 13.10.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 416 
Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.148 Kč 
v roce 2018 od dárce WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 
24231509. Dar ve výši 5.148 Kč bude použit na úhradu stravování 2 konkrétním dětem 
– žákům této školy, ve školním roce 2017/2018 od 2.1.2018 do 30.6.2018.    
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

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

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


