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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 26 ze dne 02.10.2017 

 

č. 371 
Rada města souhlasí s podáním žaloby na vymáhání dlužného nájemného za užívání 
bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště proti V. H. a se zmocněním v zastupování v této 
věci JUDr. Ivou Misíkovou, Smetanova 834, Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 372 

Rada města schvaluje plán inventur na rok 2017 dle přílohy. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 05.10.2017 (seznámení členů DIK a zahájení prací) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 373 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek 
p. č. 2373/1, p. č. 2373/13, p. č. 2373/26, p. č. 2375, p. č. 2446/1, p. č. 2627/161, p. č. 
2628/86, p. č. 2630/21, p. č. 2797/14 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnos-
ti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 
29 035 za jednorázovou úhradu 97.538 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového 
předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 374 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 
na prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. B. na dobu určitou 6 mě-
síců, tj. do 31.03.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 05.10.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 375 

Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím na jed-
norázové veřejné projekty a akce a projekty partnerské spolupráce z rozpočtu města 
na rok 2017 dle návrhu Dotační komise ze dne 20.09.2017: 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 
Kč 

Doporučená 
výše dotace 

Kč 

26166/2017/MH 48678074 Sbor jednoty bratrské v Mladé Bole-
slavi 

Návštěva mládeže 
evangelické církve z 
Erzhausenu 

9.000,-  9.000,-  

26413/2017/MH 22682635 Pěvecký sbor CHARMONE Mnicho-
vo Hradiště, z.s. 

Poděkování všem 
účastníkům partner-
ského setkání 

18.000,-  18.000,-  

27043/2017/MH 70838704 Základní umělecká škola, Mnichovo 
Hradiště, Palackého 38 

Tvorba Almanachu 
ZUŠ - grafické práce 
a fotografování 

19.500,-  19.500,- 

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na rok 2017 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 06.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 376 
Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím 
na jednorázové veřejné projekty a akce z rozpočtu města na rok 2017 dle upraveného 
návrhu Dotační komise ze dne 20.09.2017:  

JID IČO Název organizace Název projektu 
Žádáno o 

Kč 

Doporu-
čená 
výše 

dotace 
Kč 

 
 

RaMě 

21677/2017/MH 75034921 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s., základní 
organizace Mnichovo Hradiště 

Beseda – RNDr. V. 
Větvička 

3.000,-  0,-  0,- 

26254/2017/MH 22883827 SK Kruhy, z.s. Dětský sportovní den 5.010,-  3.000,-  5.000,- 

26682/2017/MH 04245121 Spolek Meza Restaurant Day 3.132,-  3.132,-  3.132,- 

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy dle přílohy č. 4.  
Z: místostarosta 
T: 06.10.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 377 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 16.09.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 378 

Rada města souhlasí se změnou názvu Komise pro životní prostředí a zeleň na Komi-
se pro životní prostředí 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 379 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 03.10.2017 členem Komise pro životní prostředí 
Mgr. Václava Luku. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 380 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Vnitřní směrnice č. 10 o systému zpracování účet-
nictví (opravné položky) v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ, vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 381 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Vnitřní směrnice č. 06, dlouhodobý majetek, 
v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ, vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 382 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2017 ve výši 2.000 Kč Sdružení uživa-
telů knihovních systémů LANius, s. p. o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor IČ: 65018826 
z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení.    
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 383 
Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí a zeleně ko-
naného dne 11.09.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise 
životního prostředí a zeleně přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením 
komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 16.10.2017 

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

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

 
Miroslav Korych 

                ověřovatel 


