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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 4 ze dne 05.02.2018 

 
č. 55 

Rada města schvaluje přidělit byt v zájmu města V.M., trvale bytem Mnichovo Hradiště a uzavřít 
s ní nájemní smlouvu k bytu, Studentská 915, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční ná-
jemné 4.200 Kč na dobu určitou 1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce 
jistinu ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 56  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
4.01 místnost  o výměře 32,5 m2 
4.03 sklad  o výměře 3,0 m2 
4.04 sklad  o výměře 2,1 m2 
4.05 sklad  o výměře 2,2 m2 
2.05 kuchyňka  o výměře 3,0 m2 – započítáno 1/3  
3.05 umývárna  o výměře 2,06 m2 – započítáno 1/3 
3.06 WC muži  o výměře 0,3 m2 – započítáno 1/3 
3.07 WC ženy  o výměře 0,4m2 – započítáno 1/3 
v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Předměst-
ská 286, 507 43 Sobotka na dobu neurčitou za roční nájemné 301,50 Kč/m2, t. j. 45,56 m2 = 
13.737 Kč/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 57  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
2.04 místnost  o výměře 21,5 m2 
2.05 kuchyňka  o výměře 3,0 m2 – započítáno 1/3 
2.06 sklad  o výměře 4 m2 
2.07 sklad  o výměře 3,2 m2 
3.05 umývárna  o výměře 2,06 m2 – započítáno 1/3 
3.06 WC muži  o výměře 0,3 m2 – započítáno 1/3 
3.07 WC ženy  o výměře 0,4 m2 – započítáno 1/3 

v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01 Turnov na dobu neurčitou za roční nájemné 
301,50 Kč/m2, t. j. 34,46 m2 = 10.390 Kč/rok, t. j. 145 Kč bez záloh na služby spojené 
s užíváním nebytového prostoru, dle skutečného užívání prostoru cca 5x v měsíci. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 58  
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště pro zájmové a neziskové činnosti organizací a spol-
ků za cenu 50,- Kč/hod. pro tyto organizace: 

Organizace/spolek místnost 

Rybáři 1.01 + 1.02 

Charmoné 1.01 

Kruh žen 1.01 

Babyclub 1.01 

Akademie třetího věku 1.01 
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Stolní tenis 1.02 

Looma - dance 1.01 

Jednota bratrská 1.01 + 1.02 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 59  
Rada města schvaluje cenu za krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově Volnočaso-
vého centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v prvním podlaží pro jedno-
rázové akce a pověřuje starostu a místostarostu rozhodnutím o zpoplatnění, případně nezpo-
platnění užívaného prostoru pro neziskové a zájmové organizace: 

místnost 
výměra 

v m2 
hodina 

1.01 - přednáškový sál 51,5 150 Kč včetně zázemí (WC, služby správce…) 

1.02 - herna 26,3  100 Kč včetně zázemí (WC, služby správce,…) 

 
pro komerční účely (ziskové akce, soukromé akce, apod.): 

místnost 
výměra 

v m2 
hodina 

1.01 - přednáškový sál 51,5 300 Kč včetně zázemí (WC, služby správce…) 

1.02 - herna 26,3  200 Kč včetně zázemí (WC, služby správce,…) 

 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 60  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přenechání pozemků p. č. 165/11 o vý-
měře 33 m2 – trvalý travní porost, p. č. 459/2  o výměře 59 m2 – ostatní plocha – manipulační 
plocha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště s duplicitním vlastnictvím společnosti IMTRA, a. s. 
Víta Nejedlého 359, Mnichovo Hradiště s tím, že společnost IMTRA, a. s. uhradí městu Mnicho-
vo Hradiště 50% z tržní hodnoty pozemků, t. j 1000 Kč/m2 a provede úpravy dle předchozí do-
hody z roku 2013 včetně vhodného ozelenění plotu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 61 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o výměře 38 m2 
– orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o výměře 19 m2 – 
ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, 
Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná půda: manipulační plocha) 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 62 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště o výměře 629 m2 na dobu neurčitou s panem V.M., Klášter Hradiště nad Jizerou za cenu 
37.740 Kč/rok. 
 Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 63 
Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne 13.05.2013 na 
pronájem části pozemku p. č. 138/15 uzavřené s paní I.S., Mohelnice nad Jizerou dohodou ke 
dni 28.02.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 64 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 135/18 o 
výměře 80 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s manželi J. a Z.D., Mohelnice nad Jizerou za roční 
nájemné 3,6 Kč/m2/rok, tj. 288 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 65 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 135/18 o 
výměře 15 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s panem F.S., Mohelnice nad Jizerou za roční ná-
jemné 3,6 Kč/m2/rok, tj. 54 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 66 

Rada města schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na projekt „Město Mnichovo Hra-
diště-rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ z programu Prevence kriminality 
na místní úrovni 2018 a zavazuje se k uhrazení dalších nákladů spojených s realizací projektu, 
ve výši 47 % z celkových uznatelných nákladů projektu, z rozpočtu města. Celkové předpoklá-
dané uznatelné náklady projektu činí 373 000 Kč. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 (termín podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 67 

Rada města schvaluje dokument Bezpečnostní analýza a Plán prevence kriminality na roky 
2018-2021. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 68 

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Centru služeb pro silniční dopravu, IČ 
70898219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 na spolufinancování 
dopravní výchovy BESIP a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
Z: místostarosta 
T: 12.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 69 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 10. 
ledna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
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T: 23.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 70 

Rada města schvaluje vyslání delegace ve složení: Mgr. Jiří Bína (zástupce města komise 
VaV), Mgr. Eva Erlebachová a Mgr. Hana Kořínková (ZŠ Sokolovská), Mgr. Iveta Karglová a 
Mgr. Helena Bernatová (ZŠ Studentská) a PhDr. Lenka Sosnovcová a Mgr. Lukáš Umáčený 
(Gymnázium Mnichovo Hradiště) do partnerského města Erzhausen (Německo) ve dnech 18.-
21. února 2018. 
Z: místostarosta  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 71 

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, dle přílohy č. 1.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 72 

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, dle přílohy č. 2.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 73 

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přílohy č. 3.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
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 


