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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 27 ze dne 09.10.2017 

 

č. 384 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 138/15 o 
výměře cca 420 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 385 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2630/21 o výmě-
ře cca 749 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 386 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku p. č. 446/1 o výměře 
11.326 m2 – orná půda v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 387 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 691/32 o výměře 
362 m2 – trvalý travní porost v k. ú Dneboh.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 388 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí 
ze dne 13.01.2005 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Bře-
zina 41 z důvodu vytyčení cesty v k. ú. Mnichovo Hradiště, Sychrov nad Jizerou a Hoš-
kovice.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 389 

Rada města schvaluje uzavření  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí 
ze dne 24.11.2010 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Bře-
zina 41 z důvodu vytyčení cesty v k. ú. Mnichovo Hradiště, Sychrov nad Jizerou a Hoš-
kovice. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 390 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí 
ze dne 11.07.2012 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Bře-
zina 41 z důvodu vytyčení cesty v k. ú. Mnichovo Hradiště, Sychrov nad Jizerou a Hoš-
kovice. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 391 
Rada města uděluje Domovu důchodců, Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb, 
Nerudova 1470, 295 01 Mnichovo Hradiště souhlas s podnájmem nebytového prostoru 
(společenského sálu) o celkové výměře 121,23 m2, umístěného v 2. NP budovy za 
účelem pravidelného setkávání (nácvik cvičebně rehabilitačních technik, jógy a masá-
ží) pracovníkům RHB a fyzioterapeutům. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 392 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava fasády radnice 
čp.1 Mnichovo Hradiště“ na změnu ceny díla a termínu realizace prací. Nová cena díla 
včetně méněprací a víceprací je 5 137 219,50 Kč bez DPH. Nový termín dokončení 1. 
etapy je 31. 10. 2017, 2. etapy 30. 11. 2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.10.2017 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 393 

Rada města bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise kulturní a Komise 
pro cestovní ruch konaného dne 12.09.2017 a  souhlasí s jeho zveřejněním na webo-
vých stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 394 

Rada města souhlasí s výsadbou stromů dle sázecího plánu podzim 2017 v sadu v k. 
ú. Sychrov nad Jizerou, propachtovanému dle pachtovní smlouvy ze dne 04.01.2016 
pachtýřům J. K., N. L., P. M., J. N., M. V. a J. Z. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 395 

Rada města schvaluje zápis do kroniky města za rok 2016.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 396 

Rada města uděluje souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, 
Mnichovo Hradiště k pronájmu jedné učebny v objektu školky v Jaselské ul., jedné 
učebny v objektu školky v Mírové ulici a jedné učebny v objektu školy ve Veselé lekto-
rovi anglického jazyka ke konání zájmového kroužku výuky anglického jazyka.  Sou-
hlas se uděluje od září 2017 do června 2018, výuka bude probíhat v každé učebně 
jednou týdně odpoledne.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 397 
Rada města schvaluje účast tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové na celostátním 
semináři Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 05.-
07.11.2017 v Litomyšli a úhradu účastnického poplatku ve výši 2.500 Kč plus DPH 
z rozpočtu města.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: 30.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
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