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Zápis z jednání komise pro správu majetku a rozvoj města  

konané dne 16.03.2020 v kanceláři č. 103 radnice v Mnichově Hradišti, 
od 15:00 do 16:00 h. 

 
 

 
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. Jan Mareš; Alena Kandráčová; Ing. Pavel Král; Ing. Miloš Krůfa, tajemník komise; 
 
Omluveni:  Stanislav Dumek; Pavel Svatuška; Petr Jedlička; Jaroslav Vlasatý; Ing. Jan Hájek; 

Ludmila Heiningerová; Slavomír Bukvička; Ing. Petr Augustin; Ing. Karel Maděra; 
JUDr. Josef Forst; Ing. Miroslav Kolomazník; Miroslav Šťastný; Jiří Bouma; David 
Šefl; Ing. Aleš Dittrich 

 

 
Program: 

1. Převody nemovitostí 
2. Příprava dodatku vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
3. Informace o převodech nemovitostí z minulého jednání ZM (19.02.2020) 
4. Informace o plnění investic odboru IKH k 29.02.2020 
5. Různé (problematika Kofoly) 
6. Diskuze 
7. Závěr – souhrn přijatých usnesení 

 

 
Po dohodě s předsedou komise Ing. Marešem bylo fyzické jednání komise z důvodu epidemiologické 
situace s pandemií koronaviru zrušeno a body programu č. 2 a 5 byly odloženy na příští jednání 
komise.  
 
1. Převody nemovitostí  
 
Členové komise byli 16.03.2020 dopoledne tajemníkem komise Ing. Krůfou a paní Kandráčovou 
telefonicky seznámeni se zrušením jednání komise a byli vyzváni, aby případné připomínky a názory 
sdělili elektronicky nebo telefonicky do 15:00 h. Paní Kandráčové pak přítomné seznámila s došlými 
žádostmi, příslušnými podklady a doručenými připomínkami. Doporučení pak byla zaznamenána 
přímo do Přílohy č. 1. Převody se budou projednávat v zastupitelstvu 22.04.2020. Podklady pro jeho 
jednání budou zveřejněny na webových stránkách města 7 dní před dnem jeho konání. 
 
Příloha è. 1 - Převody nemovitostí s doporučením komise 
 
 
2. Příprava dodatku vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští jednání komise.  
 
 
3. Informace o převodech nemovitostí z minulého jednání ZM (19.02.2020) 
 
Ing. Krůfa podal přítomným informaci k výsledkům převodů nemovitostí z minulého jednání 
zastupitelstva města, konaného 19.02.2020:  

- usnesení č. 6 až 13 byla přijata v souladu s doporučeními komise 

 
4. Informace o plnění investic odboru IKH za období 01–02/2020 
 
Přítomní byli Ing. Králem a Ing. Krůfou seznámeni s průběhem realizace nebo příprav nejdůležitějších 
stavebních investic v období 01 – 02/2020: 
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Komunitní centrum Mírová 

 
Dne 28.2.2020 proběhla závěrečná prohlídka stavby. Dílo není 
dosud zkolaudováno. Do konce tohoto týdne 20.3.2020 budou 
provedeny kaučukové podlahy. Po dokončení kaučukových podlah 
bude probíhat dodávka a montáž vnitřního vybavení objektu – do 
konce dubna 2020. 
 

Terminál 
Stavba dokončena, proběhla kol. prohlídka, v 04–05/2020 budou 
probíhat akustická opatření. 

Komunikace Akátová 
 
Stavba je téměř dokončena, chybí terénní úpravy a osetí trávou.  
 

Přeložka DK Na Návsi, Veselá Probíhá stavba, přeložka kanalizace je ze dvou třetin položena. 

Revitalizace sídlišti Jaselská 
 
Probíhá VŘ. 

Revitalizace Masarykova 
náměstí 

 
Vyhlášeno VŘ. 
 

 
Dále byli Ing. Krůfou seznámeni s plněním investičních výdajů odboru IKH od začátku roku do konce 
února:  
 
Investiční výdaje (v tis. Kč) k 28.02.2020:  
Schválený rozpočet:    99.810   Upravený rozpočet:  113.875    

Skutečnost:      13.876  … 12 % 
 
Příloha č. 2 – Plnění investic_02/2020 
 
 
5. Různé  
 
Problematika Kofoly – projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští jednání komise. 
 
 
6. Diskuze  
 
/////////////// 
 
7. Závěr – souhrn přijatých usnesení 
 
 

Bod è. 
 

Usnesení Pro Proti Zdržel se 

1. Doporučení komise jsou uvedena přímo v příloze č. 1. 

 
Na konci jednání předseda komise Ing. Mareš poděkoval přítomným za účast a jednání v 16:00 h. 
ukončil. 
 

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

 
Zapsal:  Ing. Miloš Krůfa, odbor IKH 
Rozesláno:    23.03.2020 
Obdrží:  členové komise SMRM    
Na vědomí: odbor IKH 
 
Přílohy:  dle textu 


