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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 31 ze dne 20.11.2017 

 

č. 442 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
konaného dne 06.11.2017, 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: 27.11.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 443 

Rada města schvaluje uzavření výpovědi nájemní smlouvy ze dne 22.01.2014 na pro-
nájem pozemku p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště uzavřené s M. H. dohodou ke dni 
31.12.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 444 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 820/1 o výměře 
629 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 445 

Rada města dává k posouzení zastupitelstvu města koupi pozemků p. č. 2286/1 o vý-
měře 118 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2287 o výměře 629 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. 2288 o výměře 71 m2 – zahrada, p. č. 2325/9 o výměře 56 m2 – 
ostatní plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště od společnosti TASCONER, s. r. o., IČ 
27952240, Příčná 726/20, 259 19 Rudná u Prahy za kupní cenu 4.500.000 Kč včetně 
projektové dokumentace. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 446 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 12.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště Z. A. na dobu určitou 6 měsíců, tj. 
do 31.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 447 

Rada města schvaluje zařazení spojů a linek, jejíž dopravní obslužnost je zajištěna 
smluvně městem Mnichovo Hradiště, do společného výběrového řízení pořádaného 
Středočeským krajem na zajištění autobusové dopravy. 
Z: místostarosta města 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 448 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 10.11.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 449 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě s obcí Březina o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii 
v předloženém znění s platností od 01.01.2018. 
Z: pověřený strážník MěP 
T: 30.11.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (p. Korych) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 450 

Rada města schvaluje spolupráci mezi Městem Mnichovo Hradiště, organizační složka 
Městská policie Mnichovo Hradiště a Probační a mediační službou ČR, střediska 
v Mladé Boleslavi formou realizace obecně prospěšných prací od 15.01.2018.  
Z: pověřený strážník MěP 
T: 30.12.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 451 

Rada města schvaluje Organizační řád Muzea města Mnichovo Hradiště s účinností 
od 01.01.2018 
Z: vedoucí muzea města  
T: 02.01.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 452 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS Z. H.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 15.12.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 453 

1) Rada města v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zně-
ní,  a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 
Sb., č. 201/2009 Sb., č. 381/2010 Sb., č. 44/2011 Sb., č. 448/2011 Sb., č. 224/2014 
Sb., č. 303/2014 Sb., 278/2015 Sb., č. 273/2016 Sb., 316/2016 Sb., 168/2017 Sb. a 
340/2017 Sb, stanovuje s účinností od 1.11.2017 plat ředitelce Základní školy Mni-
chovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. Evě Hajzlerové, řediteli Základní školy Mni-
chovo Hradiště, Studentská 895, Mgr. Vladimíru Čermákovi, a ředitelce Mateřské 
školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683,  paní Aleně Volfové, dle přílohy č. 1). 

2) Rada města v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zně-
ní,  a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, stanovuje s účinností od 1.1.2018 plat ředitelce Zá-
kladní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. Evě Hajzlerové, dle přílohy 
č. 2). 

Z: ved. FŠO 
T: ihned 

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

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

 
Miroslav Korych 

ověřovatel 


