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Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště

 č. 12, které se uskutečnilo dne 13. 05. 2019

242/2019

Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Františka Ouředníka.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

243/2019

Rada města schvaluje předložený návrh programu svého dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

244/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup ½ podílu pozemku p. č. 688/6 o výměře 494 m2

trvalý travní porost, ½ části pozemků p. č. 688/5 o výměře cca 143 m2 trvalý travní porost, p. č.
699/3  o  výměře  cca  110  m2  trvalý  travní  porost  v  k.  ú.  Dneboh  za  cenu  30  Kč/m2  od  pana
xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 294 11 Loukov.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

245/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku p. č. 2490/45 o výměře 195 m2 – ostatní
plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště od společnosti PARTNER AQ, a. s., IČ 275
92 073, se sídlem Lucemburská 1569/47, 13000 Praha – Žižkov za cenu 100 Kč/m2.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

246/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup 5/6 podílu pozemku p. č. 2491/20 o výměře 22
m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště od paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Mnichovo Hradiště za cenu 100 Kč/m2.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0

247/2019
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup 13/504 podílu pozemků p. č. 2490/14 o výměře
97 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2495/15 o výměře 13 m2 ostatní plocha – ostatní
komunikace, p. č. 2490/153 o výměře 317 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2490/154 o
výměře 15 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 100 Kč/m2 od
spoluvlastníků předmětného podílu:
                 13/504 podílu xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Družstevní 1160, Mnichovo Hradiště
                 13/504 podílu xxxxxxxxxxxx, trvale bytem Jaselská 1175, Mnichovo Hradiště
                 13/504 podílu xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Luční 464, 413 01 Semily – Podmoklice
                 13/504 podílu xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Jana Švermy 891, Mnichovo Hradiště

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

248/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku p. č. 2490/156 o výměře 310 m2 ostatní
plocha – ostatní komunikace, p. č. 2490/156 o výměře 18 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace,
část pozemku p. č. 2498/3 o výměře cca 13 m2 ostatní plocha – neplodná půda v k. ú. Mnichovo
Hradiště za cenu 100 Kč/m2 od paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 500 11
Hradec Králové – Moravské Předměstí a pana xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 431 11
Jirkov.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

249/2019

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 138/37 o výměře cca 100 m2

ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou.

Z: ved. odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

250/2019

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 284/1 o výměře cca 16 m2 –
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sychrov nad Jizerou.

Z: ved. odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

251/2019

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 560/2 o výměře cca 115 m2

– ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Lhotice u Bosně.
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Z: ved. odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

252/2019

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 560/2 o výměře cca 115
m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Lhotice u Bosně panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxx, 295 01 Mnichovo Hradiště.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

253/2019

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku 2390/1 o výměře 20 m2 ostatní
plocha – ostatní komunikace, p. č. 2391/9 o výměře 6 m2 ostatní plocha - silnice a p. č. 1153/2 o
výměře 3 m2 zastavěná plocha - nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště.

Z: ved. odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

254/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  bezúplatný převod pozemků p. č.  337/1 o
výměře 5 487 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. č. 337/17 o výměře 567 m2 ostatní plocha -
sport a rekr. plocha, p. č. 337/20 o výměře 448 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. č. 337/21 o
výměře 461 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. č. 337/22 o výměře 1012 m2 ostatní plocha -
sport a rekr. plocha, p. č. 338/4 o výměře 1393 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha, p. č. 338/5 o
výměře 1687 m2 ostatní plocha - sport a rekr. plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště do majetku města od
Mnichovohradišťského Sportovního Klubu, z. s., IČ 186 21 937, se sídlem Klášterská 882, 295 01
Mnichovo Hradiště na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

255/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku p. č. 2502/15 o výměře 272 m2 ostatní
plocha  –  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Mnichovo  Hradiště,  za  cenu  100  Kč/m2  od  paní
xxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  182  00  Praha  –  Kobylisy  a  pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem  xxxxxxxxx,  Bratislava.

Z: ved. odboru IKH
T: 03.06.2019 (materiál do ZaMě)
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Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

256/2019

Rada města bere na vědomí materiál ke krátkodobému a střednědobému navýšení kapacity budov
ZŠ.

Z: vedoucí odb. IKH
T:

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

257/2019

Rada města schvaluje  poskytnutí  zápůjčky dle  Statutu „Fondu rozvoje  bydlení  na území města
Mnichovo Hradiště“ ve výši 50.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, 294 13
Mnichovo Hradiště, na objekt Kruhy 42, 294 13 Mnichovo Hradiště, dům v podílovém vlastnictví
pana  xxxxxxxxxxxxxxxx  (1/2)  a  paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (1/2).  Ručitel  není  požadován.  Účel:
Vytápění – tepelné čerpadlo u bytové jednotky (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Dodatku č. 1 Statutu
„Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 8).

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

258/2019

Rada města schvaluje redakční radu Zpravodaje města Mnichovo Hradiště "Kamelot" ve složení:
Mgr. Jana Dumková, PhDr. Lenka Sosnovcová, Dominik Malý, Martina Bachová, Arnošt Vajzr, Jana
Jedličková a Mgr. Kamila Galetková s platností od 15.05.2019.

Z: tajemnice MěÚ
T: 15.05.2019

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 2

259/2019

Rada města schvaluje Dodatek č. 5 smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Mnichovo Hradiště a Mgr.
Martinem Weissem, Jana Palacha 1109, 293 02 Mladá Boleslav, IČ 04076401, na pořízení a redakční
zpracování textů a fotografií pro zpravodaj města KAMELOT ze dne 26.05.2015 (navýšení ceny za
zpracování: cena vydání jednoho zpravodaje ve výši 12.000 Kč/měs. a za dále vyjmenované práce
maximálně ve výši 2.000 Kč/měs.) s platností od 01.06.2019.

Z: tajemnice MěÚ
T: 01.06.2019

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

260/2019

Rada města schvaluje cenu výukového programu pro školy 2019 s názvem "Výlet dětí do staletí" ve
výši 60 Kč na žáka, který bude probíhat od 13.05. 2019 do 28.06.2019.
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Z: vedoucí muzea města
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

261/2019

Rada  města  schaluje  pořízení  fotografií  paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  jejím  týmem  v  prostorách
městského muzea za účelem vydání publikace "Mladoboleslavsko", kterou vydává Kultura města
Mladá Boleslav. 

Z: vedoucí městského muzea
T: 30.06.2019

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

262/2019

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost konaného
dne 10. dubna 2019, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici
městského úřadu Mgr.  Kamile Galetkové předat Komisi  pro vzdělání,  sport  a zájmovou činnost
přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise.

Z: tajemnice MěÚ
T: 31.05.2019

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

263/2019

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise DaB konaného dne 23.4.2019, 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: 20.5.2019 (informovat tajemníka Komise, zveřejnit na webu)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

264/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle varianty č. 2.

Z: tajemnice MěÚ
T: 02.06.2019

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Ověřovatel zápisu: František Ouředník

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta


