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Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště

 č. 21, které se uskutečnilo dne 12. 08. 2019

384/2019

Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání PhDr. Lenku Sosnovcovou.

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

385/2019

Rada města schvaluje předložený návrh programu svého dnešního jednání.

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

386/2019

Rada města uděluje souhlas s podnájmem bytu č. 3 v čp. 918, Máchova, Mnichovo Hradiště dle   §
2275 zákona  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx  na  podnájem bytu  paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Máchova 918, Mnichovo Hradiště po dobu trvání zaměstnání pana xxxxxx
mimo město Mnichovo Hradiště s podmínkou, že cena podnájmu nepřesáhne cenu nájmu.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.08.2019 (informovat žadatele)

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

387/2019

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek
p. č. 2693/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště v rámci stavební akce "Lávka u Černé silnice přes Jizeru, k. ú.
Mnichovo Hradiště"  se  společností  Povodí  Labe,  státní  podnik,  IČ 708 90 005,  se  sídlem Víta
Nejedlého 951/8,  Slezské Předměstí,  500 03 Hradec Králové za cenu 5 Kč/m2 plochy věcného
břemene, minimálně však ve výši 1.000 Kč.
Z: ved. odboru IKH
T: 30.09.2019

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

388/2019

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku p. č. 2693/2 o výměře
538 m2  v rámci stavební akce "Lávka u Černé silnice přes Jizeru, k. ú. Mnichovo Hradiště" se
společností Povodí Labe, státní podnik, IČ 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové za nájemné ve výši 2.690 Kč/rok.

Z: ved. odboru IKH
T: 30.09.2019

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
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389/2019

Rada města doporučuje odkup 13/84 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 spoluvlastníka
předmětného podílu ZD Březina nad Jizerou, IČ 001 05 309, se sídlem Březina 41, 294 11 Březina.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do ZaMě)

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

390/2019

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 443/1 o výměře 330 m2 – ostatní
plocha – ostatní komunikace a p. č. 457/1 o výměře 3 102 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh.
Z: ved. odboru IKH
T: ihned

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

391/2019

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 443/1 o výměře 330 m2 – ostatní
plocha – ostatní komunikace a p. č. 457/1 o výměře 3 102 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dneboh
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do ZaMě)

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

392/2019

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod pozemku p. č. 792/1 o výměře
1044 m2 vodní plocha – koryto vodního toku umělé a p. č. 792/2 o výměře 208 m2 vodní plocha –
koryto vodního toku umělé v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště do majetku města Mnichovo Hradiště
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do ZaMě)

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

393/2019

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 18 o výměře 146 m2 zastavěná
plocha a nádvoří - zbořeniště v k. ú. Mnichovo Hradiště.
Z: ved. odboru IKH
T: ihned

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

394/2019
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Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 18 o výměře 146 m2 zastavěná
plocha a nádvoří - zbořeniště v k. ú. Mnichovo Hradiště panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do ZaMě)

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

395/2019

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 284/3 o výměře 29 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

396/2019

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 133/1 o výměře cca 3 000
m2 orná půda v k. ú. Sychrov nad Jizerou.
Z: ved. odboru IKH
T: ihned

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

397/2019

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 133/1 o výměře cca 3 000
m2  orná  půda  v  k.  ú.  Sychrov  nad  Jizerou  manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do Zamě)

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

398/2019

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 218/1 o výměře cca 1.200
m2 ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně.
Z: ved. odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 3

399/2019

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 218/1 o výměře cca 1.200
m2  ovocný  sad  v  k.  ú.  Lhotice  u  Bosně  za  cenu  450  Kč/m2  paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  trvale
bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do Zamě)
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Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 3

400/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ve veřejném zájmu odkup části pozemku p. č. 459 o
výměře cca 20 m2 trvalý travní porost v k. ú. Lhotice u Bosně od paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do ZaMě)

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

401/2019

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 1841 o výměře cca 80 m2

ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště.
Z. ved. odboru IKH
T: ihned

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

402/2019

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 938 o výměře cca 30 m2

ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.
Z: ved. odboru IKH
T: ihned

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

403/2019

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 938 o výměře cca 30 m2

ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Veselá  u  Mnichova  Hradiště  manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Z: ved. odboru IKH
T: 23.08.2019 (materiál do ZaMě)

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

404/2019

Rada města schvaluje návrh zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací na domě
č.p. 85 v rámci kompenzačních opatření ke zmírnění vlivu stavby a provozu přestupního terminálu
včetně okruhu uchazečů a složení hodnotící komise.
Z: vedoucí odboru IKH
T: 20.08.2019 (zveřejnění)

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

405/2019
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Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit mimořádný členský příspěvek DSO EKOD ve výši 
 100 Kč na obyvatele. Ten bude využit na investice potřebné k zahájení činnosti firmy EKOD Servis,
s.r.o. Tyto prostředky budou firmě svazkem zapůjčeny.
Z: vedoucí OIKH
T: příprava rozpočtu na r. 2020

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

406/2019

R a d a  m ě s t a  s c h v a l u j e  p o s k y t n u t í  f i n a n č n í h o  d a r u  v e  v ý š i  1 0 . 0 0 0  K č
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxx, 295
01 Mnichovo Hradiště a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 1.
 Z: starosta města
 T: 14.09.2019

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

407/2019

Rada  města  Mnichovo  Hradiště  schvaluje  poskytnutí  věcného  daru  v  hodnotě  1.000  Kč
obdarovanému  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  295  01  Mnichovo  Hradiště.
Z: starosta města
T: 14.09.2019

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

408/2019

Rada  města  schvaluje  vytvoření  dvou  pracovních  míst  v  rámci  pracovních  příležitostí  veřejně
prospěšných prací - pracovníci úklidu města - s předpokládaným nástupem k 01.09.2019.
Z: tajemnice MěÚ
T: 01.09.2019

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

409/2019

Rada města  souhlasí  v  souladu se  zákonem č.  262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  v  platném znění,
nařízením vlády č.  341/2017 Sb.,  o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a
správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018, přílohy č. 5, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, se zařazením ředitelky MŠ města
Mnichovo Hradiště paní Aleny Volfové do 11. platové třídy dle nejnáročnější vykonávané práce (dle
katalogu  prací  1.01.12  Koordinační,  projektový  a  programový  pracovník,  odst.  2.  Komplexní
koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace,
případně správy dalších oborů činnosti organizace) a stanovuje ji s účinností od 01.09.2019 plat
následovně:
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z: ved. FŠO
T: ihned

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

410/2019

Rada města schvaluje  vyslání  delegace města dne 15.08.2019 do partnerského města Chojnów
(Polsko) ve složení: Mgr. Ondřej Lochman Ph.D., Aleš Rychlý, Mgr. Kateřina Vítová, Lucie Krausová,
Mgr. Jana Dumková, Karel Hubač, Tomáš Hejdrych, Luboš Hašek, Hana Hašková, Petr Prokorát,
Helena Bajerová,  Matouš Čapek,  Monika Čapková,  Miroslav  Štěpánek,  Helena Stehlíková,  Petr
Novák, Táňa Paulusová.
Z: starosta města
T: 15.08.2019

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

411/2019
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Rada  města  schvaluje  řízení  služebních  vozů  FIAT  DUCATO  xxxxxxxxxxxx  a  FIAT
DUCATOxxxxxxxxxxxx pro cestu do polského Chojnówa a zpět, panu Alešovi Rychlému (pracovníkovi
městského úřadu) a panu Tomášovi Hejdrychovi (pracovníkovi informačního centra).
Z: starosta města
T: 15.08.2019

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

412/2019

Rada města  schvaluje  dodatek č.  1  vnitřní  normy č.  13 o  poskytování  osobních a  ochranných
pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a  dezinfekčních  prostředků  zaměstnancům  města  s
platností od 01.09.2019.
 Z: tajemnice MěÚ
 T: ihned

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

413/2019

Rada konstatovala, že nový architekt města MgA. Jan Světlík byl již 2. května 2019 pověřen, aby
navrhl takovou regulaci rozvojové plochy VL82 (P57Z), která by zde vyloučila vznik rozsáhlých čistě
logistických areálů.  
 Z: ved. odboru IKH
 T: ihned (informovat odbor VÚP)

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

414/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat možné varianty regulace,  které předloží
pracovní skupina pro průmyslové zóny pod vedením  architektem města MgA. Jana Světlíka.
 Z: ved. odboru SČŽÚ
 T: 29.08.2019 (materiál do ZaMě)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

415/2019

Rada města znovu zvážila možnost  vydání územního opatření o stavební uzávěře v rozvojové ploše
VL82  (P57Z).   Rozhodla  se,  v  tuto  chvíli  na  základě  stanoviska  právních  kanceláří  a  dalších
odborníků stavební uzávěru nevyužít.  Využití  územního opatření o stavební uzávěře rada města
nevylučuje, pokud by se to v budoucnosti ukázalo jako nezbytné.
 Z: ved. odboru IKH
 T: ihned (informovat odbor VÚP)

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

Ověřovatel zápisu: RSDr. Lenka Sosnovcová
 

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D. - starosta
 


