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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne 27.11.2017 

 

č. 454 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o cel-
kové výměře 1 192 m2 – orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek 
p. č. 518/7 o výměře 596 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice 
se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 455 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
od 01.01.2018 se společností spol. Elimon a.s., Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1, 
IČ 27163962 na dobu určitou do 31.12.2019. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.20176 Informovat dodavatele 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 456 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstupní členský příspěvek ve vý-
ši 85.880 Kč Dobrovolnému svazku obcí EKOD, Náměstí republiky 193, 472 01 Doksy, 
IČ 06523862. 
Z: starosta města 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 457 

Rada města:  
1) souhlasí s realizací projektu Římskokatolické farnosti Loukov u Mnichova Hradiště - 

„Fara v Loukově - přestavba na sociální bydlení“.  
2) souhlasí s vydáním stanoviska jako přílohy k žádosti o podporu projektu. 
Z: starosta města 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 458 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města 
č. 150413/ZM/44. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 459 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit dle Nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění 
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši: 2.500 Kč 
s platností od 01.01.2018. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 460 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů od 01.01.2018 ve výši 500 Kč na osobu. Sazba je stanovena pevnou 
částkou ve výši 250 Kč a částkou ve výši 250 Kč stanovenou dle skutečných nákladů 
města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatní-
ka a kalendářní rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 461 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Mnichovo Hradiště č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém 
znění. 
Z: vedoucí odboru IKH, taj. 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 462 

Rada města schvaluje za období červen 2017 – listopad 2017 odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle návrhu v příloze č. 1. Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc listopad 
2017, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení 
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 
2017. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 463 

Rada města schvaluje při příležitosti dovršení 60 let věku ředitelce MŠ Mnichovo Hra-
diště poskytnutí odměny ve výši 20.000 Kč. Odměna bude vyplacena ze mzdových 
prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc listopad 2017, a je-
dině za předpokladu, že vyplacením odměny nebude způsobeno překročení stanovené 
výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 2017. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 464 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové 
opatření 6/2017 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 465 

Rada  města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení obchodního úvěru dle 
dodatku č. 1 ke smlouvě „Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s 
provozováním kotelen na vybraných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ 
uzavřené s firmou EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275 
(smlouva uzavřená dle usnesení ZaMě č. 62 ze dne 28.6.2017), o 1.348.182 Kč (na 
celkových 20.269.436 Kč)  a zařadit jej do rozpočtu města.  
Z: ved. FŠO    
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 466 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města provedením posled-
ních rozpočtových opatření za rok 2017 (pokud to bude potřeba) v následujícím rozsa-
hu: 

a)  navýšení příjmů, 
b) navýšení příjmů i výdajů tak, že saldo rozpočtu se nezmění, 
c) přesuny výdajů mezi jednotlivými paragrafy tak, že saldo rozpočtu se nezmění. 

Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 467 

Rada města schvaluje poskytnutí daru v roce 2017 Soukromé MŠ Tymiška, o.p.s., 
Smetanova 548 - Bakov nad Jizerou, 29401, IČ: 24154407, ve výši 15.000 Kč, na pod-
poru jejich činnosti v roce 2017 související s přijetím dětí s trvalým pobytem 
v Mnichově Hradišti. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 468 

Rada města bere na vědomí výsledek revize knižního fondu, která proběhla od 
25.08.2017 až 01.09.2017 v Městské knihovně Mnichovo Hradiště a zároveň schvaluje 
odpis nezvěstných dokumentů dle seznamu. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 469 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Střednědobého výhledu 
města na období 2019 -2029 dle tabulky č. 9. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 470 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1)  schválit: 

a) rozpočet města na rok 2018 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh roz-
počtu na rok 2018 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města) takto: 

       čisté příjmy rozpočtu…………… 204.675 tis. Kč 
       čisté výdaje rozpočtu…………….218.178 tis. Kč (z toho investiční 91.990 tis. Kč) 
       saldo rozpočtu – přebytek ……. – 13.503 tis. Kč 
       financování (ze zdrojů min. let)…..13.503 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 dle tabulky č. 8 materiálu 

2) stanovit, že ve výdajové stránce rozpočtu dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 ne-
smí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních 
výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých po-
ložkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u in-
vestičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného roz-
počtu roku 2018.  

3) vymezit na rok 2018 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) 
pro organizační složky města a městský úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 24.300 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 4.000 tis. Kč 

(bez APK)  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 995 tis. Kč 
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d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 820 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 365 tis. Kč 
Pro asistenty prevence kriminality a pracovníky na veřejně prospěšné práce se limit 
mzdových prostředků nestanovuje (hrazeno v převážné míře z dotace z úřadu prá-
ce). 

4) schválit v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2018 poskytnutí následujících pří-
spěvků příspěvkovým organizacím města: 

a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 
5.100 tis. Kč 

b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 2.950 tis. Kč 
c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 

2.900 tis. Kč 

5) schválit v roce 2018 převod finančních prostředků z rozpočtu do  fondu pro poskyto-
vání dotací - Dotační program - ve výši 2.000 tis. Kč.  

6) schválit v roce 2018 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.050 tis. Kč. 

7) schválit v roce 2018 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na 
obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zó-
ny Mnichovo Hradiště“ ve výši 300 tis. Kč. 

8) pověřit v roce 2018 radu města prováděním rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu: 
a) navýšení příjmů, 
b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se ne-

změní, 
c) přesuny běžných výdajů mezi jednotlivými paragrafy tak, že saldo rozpočtu se 

nezmění, 
d) snížení běžných výdajů. 

9) stanovit, že v rámci hospodářské činnosti budou v roce 2018 vynaloženy náklady 
v max. výši 12.838 tis. Kč dle tabulky č. 8.  

Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2017 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl 
  schválen 
č. 471 

Rada města bere na vědomí při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. 
Hradiště s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, rezignaci jednatele společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. Mgr. Jiřího Senohrábka 
s účinností k 30.11.2017. 
Z: starosta města 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 472 

Rada města jmenuje při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiště 
s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do 
funkce jednatele společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. Dominika Malého s účinností od 
01.12.2017. 
Z: starosta města 
T: 01.12.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
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č. 473 
Rada města schvaluje při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiš-
tě s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou mezi společností KLUB Mn. Hradiště 
s.r.o., IČ 475 49 483, se sídlem Masarykovo nám. 299, 295 21 Mnichovo Hradiště, a 
Dominikem Malým, jednatelem společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o., v platném znění. 
Z: starosta města 
T: 01.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 

 


