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Zápis z jednání komise pro správu majetku a rozvoj města  
konané dne 21.01.2019 v zasedací místnosti radnice v Mnichově 

Hradišti, od 16:30 do 18:45 h. 

 
 

 
Upozornění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy 
komise správy majetku a rozvoje města, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané 
odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni:  Ing. Miroslav Kolomazník; Stanislav Dumek; JUDr. Josef Forst; Ing. Karel Maděra; 

Slavomír Bukvička; Pavel Svatuška; Miroslav Šťastný; Ing. Jan Hájek; David Šefl;  
Ing. Aleš Dittrich; Ing. Jan Mareš 

Omluveni:  Petr Jedlička; Petr Havel; Jiří Bouma; Ing. Petr Augustin 
Nepřítomni:  //// 
Hosté:          Alena Kandráčová  
 

 

Program: 

 
1. Převody nemovitostí 
2. Informace o převodech nemovitostí z jednání ZM 10.09.2018 
3. Informace o plnění rozpočtu odboru IKH za r. 2018 (investice + běžné výdaje) 
4. Rozpočet na r. 2019 
5. Žádost p. Bartoše o připojení pozemku na MK (Cihelna) 
6. Různé  
7. Diskuze 
8. Závěr 

 

 
V úvodu jednání tajemník komise Ing. Krůfa přivítal přítomné členy komise na prvním jednání v tomto 
volebním období a seznámil je se změnami v jednacím řádu. Platný jednací řád je uveřejněn na webu 
města, viz odkaz http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/jednaci-rad-komisi-platny-20190114.pdf 
Každý člen komise také obdržel k podpisu prohlášení o mlčenlivosti.  
 
Dále byly také stanoveny termíny jednání komise v závislosti na jednání ZM. Další jednání komise 

budou:   11.3., 6.5., 5.8., 30.9. a 4.11.2019.   
Termíny budou zveřejněny na webu města, viz odkaz 
http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/komise-rady-mesta-2018-2022 
 

 

1. Převody nemovitostí a pozemkové úpravy 

 
Paní Kandráčová seznámila komisi pomocí dataprojektoru (DTP) s došlými žádostmi a příslušnými 
podklady. Patřičné informace obdrželi členové komise předem elektronicky, vzhledem k velkému 
objemu dat do datového skladu. Doporučení komise jsou uvedena přímo v příloze č. 1. 

 

Příloha č. 1 - Převody nemovitostí s doporučením komise 
 

 

2. Informace o převodech nemovitostí z minulého jednání ZM (10.09.2018) 
 
Ing. Krůfa podal přítomným informaci k výsledkům převodů nemovitostí z jednání zastupitelstva města, 
konaného 10.09.2018:  

- Usnesení č. 82 -90 a 93 byla přijata v souladu s doporučeními komise.  

- Usnesení č. 91 a 92 vzešla z výsledků elektronické aukce. 

 
Usnesení komise: 

http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/jednaci-rad-komisi-platny-20190114.pdf
http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/komise-rady-mesta-2018-2022
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Komise správy majetku a rozvoje města bere na vědomí informaci Ing. Krůfy o převodech nemovitostí 
z minulého jednání ZM. 
 

Hlasování:   Pro: 10  Proti:   0 Zdržel se:  0 

 

 

3. Informace o plnění rozpočtu k 31.12.2018 
 
Členové komise byli Ing. Krůfou seznámeni s finančním plněním rozpočtu odboru IKH v období  
01 – 12/2018: 
 
Investiční výdaje (v tis. Kč): 
Schválený rozpočet:   83.190    Upravený rozpočet:   57.290       Skutečnost:   52.965 (92 %) 

Příloha č. 2 – Plnění investic_2018 
 
Neinvestiční výdaje (v tis. Kč): 
Schválený rozpočet:   44.215    Upravený rozpočet:   45.940       Skutečnost:   40.962 (89 %) 

Příloha č. 3 – Plnění neinvestiční_2018 

 
Usnesení komise: 
Komise správy majetku a rozvoje města bere na vědomí informace Ing. Krůfy o plnění rozpočtu 
k 31.12.2018 
 

Hlasování:   Pro: 0  Proti:   0 Zdržel se:  0 

 

4. Rozpočet na r. 2019  
 
Z časových důvodů a vzhledem k omluvené nepřítomnosti Ing. Krále bod nebyl projednán. Bude 
zařazen do programu příští komise. 
 

5. Žádost p. Bartoše o připojení pozemku v Cihelně na MK 
 

Paní Kandráčová seznámila komisi se žádostí pana Bartoše, vlastníka pozemků st.p. 120, 121 a p.č. 
188/1 v k.ú. Klášter Hradiště N. Jizerou, a s problematikou lokality. Žadatel hodlá na svých pozemcích 
stavět. Pro přístup chce využívat trasu podle zákresu, červená šipka, viz situace: 

 

 
 

Odbor IKH doporučuje přístup k pozemkům žadatele podle návrhu na snímku – zelená šipka. Prostor 
bývalé rekultivované skládky je oplocen.  
 
Usnesení komise: 
Komise správy majetku a rozvoje města doporučuje souhlasit s trasou přístupu na pozemky p.č. 188/1, 
120, 121 v k.ú. Klášter Hradiště n. J. podle návrhu odboru IKH. 

 

Hlasování:    Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se:  
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6. Různé  
 
Informaci o možné koupi hotelu U Hroznu za účelem zřízení městského muzea podal předseda komise 
Ing. Mareš. Po diskuzi bylo dohodnuto, že problematika koupě hotelu bude na dalších jednáních 
komise projednána podrobněji.  
 
 

7. Diskuze  
 

Ing. Kolomazník: 
- připomínka k dešťové kanalizaci ve Studentské, voda teče středem ulice, je třeba prověřit příčinu. 

Připomínka bude předána Ing. Královi, ved. Odboru IKH. 
- dotaz na rychlostní semafory – Ing. Mareš: problematika měření rychlosti a zpomalení dopravy je 

řešena na celém ORP – hledají se vhodné varianty. O zřízení rychlostních semaforů nemá 
místostarosta informace, do příštího jednání komise podá aktuální informace. 

- informace o lavičce pod svodem u čp. 299, v případě pádu sněhu nebo ledu ze střechy hrozí úraz – 
odstranit, nebo opravit žlab. Informace bude předána oddělení KH. 

 
 

8. Závěr  
 
Nakonec předseda komise Ing. Mareš poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:45 ukončil. 
 

 
Ing. Jan Mareš v. r., předseda Komise správy majetku a rozvoje města 
 

 
Zapsal:  Ing. Miloš Krůfa, odbor IKH 
Rozesláno:    25.01.2019 
 
Obdrží:  členové komise SMRM a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 
Na vědomí: odbor IKH 
 
   
 
 
Přílohy:  dle textu 


