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Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště

 č. 13, které se uskutečnilo dne 2. 6. 2021

197/2021

Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání PhDr. Lenku Sosnovcovou.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

198/2021

Rada města schvaluje předložený návrh programu svého dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

199/2021

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 820/1 o výměře cca 20 m2

zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

200/2021

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 421/1 o výměře cca 800 m2

orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

201/2021

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 421/1 o výměře cca 800
m2  orná  půda  v  k.  ú.  Mnichovo  Hradiště  manželům  xxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  a  xxxxxxxxxxxx ,  t rva le  by tem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2021 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

202/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2429 o výměře cca 30 m2
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ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

203/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 2429 o výměře cca 30 m2

ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Mnichovo  Hradiště,  dle  zákresu,  manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 350
Kč/m2.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

204/2021

Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  přehodnotit  kupní  cenu  za  prodej  pozemku  a
doporučuje prodej části pozemku p. č. 503/2 o výměře cca 267 m2 zahrada v k. ú. Dneboh za cenu
500 Kč/m2 a části pozemku p. č. 883/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Dneboh za cenu 350 Kč/m2, dle
z á k r e s u ,  m a n ž e l ů m  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  trvale  bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2021 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

205/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemků p. č. 2524/4 lesní pozemek o
výměře 6 m2, p. č. 2524/3 lesní pozemek o výměře 47 m2, p. č. 2537/5 trvalý travní porost o výměře 7
m2, p. č. 2537/6 trvalý travní porost o výměře 17 m2, p. č. 2538/3 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 12 m2, p. č. 2500/89 orná půda - k odkupu pouze část pozemku o výměře cca 8 m2, p. č.
2500/92 orná půda - k odkupu pouze část pozemku o výměře cca 115 m2, p. č. 2500/93 orná půda -
k odkupu pouze část  pozemku o výměře cca 6 m2  v k.  ú.  Mnichovo Hradiště,  dle zákresu,  od
paníxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100
Kč/m2.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2021 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

206/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku p. č. 71 orná půda o výměře 2219 m2

v  k .  ú .  H o š k o v i c e  d l e  z á k r e s u ,  o d  p a n a  x x x x x x x x x x x x x ,  t r v a l e  b y t e m
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  cenu  50  Kč/m2 .

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2021 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

207/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č.  523/7 orná půda o výměře
cca 1000 m2 v k. ú. Hoškovice, dle zákresu, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za část pozemku p. č. 523/8 orná půda o výměře cca 1000 m2 v k. ú.
Hoškovice ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště bez doplatku.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2021 (materiál do ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

208/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku p. č. 523/8 orná půda o výměře cca
1000 m2 v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

209/2021

Rada města schvaluje podání žádosti o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, spočívající
ve změně druhů stromů v rámci stavby Revitalizaci Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 09.06.2021 (podání žádosti)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

210/2021

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování strategických dokumentů pro
správu a rozvoj veřejné zeleně s názvem „Pasport zeleně a drobného mobiliáře – aktualizace a
dopracování“ a „Plán péče o zeleň“ se společností  SAFE TREES, s.r.o.,  Hlinky 162/92,  603 00
Brno, IČ: 26935287, spočívající ve změně rozsahu předmětu plnění a navýšení ceny na 322 360 Kč
bez DPH. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2020 (uzavření dodatku)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

211/2021
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Rada města schvaluje nabídku společnosti Compag Mladá Boleslav s.r.o. Vančurova 1425, 293 01
Mladá Boleslav, IČ 47551984, na "Svoz a nakládání s odpadem města Mnichovo Hradiště" ve výši
83.832.489 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2021 (uzavření smlouvy)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

212/2021

Rada  města  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  2  k  příkazní  smlouvě  na  správu  sportovišť  ze  dne
31.08.2018. Předmětem dodatku je postoupení činnosti příkazní smlouvy na Ing. Davida Koubu,
Karla Poláčka 2230, 470 01 Česká Lípa (IČ: 66655013).

Z: vedoucí odboru IKH
T: 14.06.2021 (uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě)

Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

213/2021

Rada  města  schvaluje  smlouvu  o  zajištění  správy  a  fungování  IT  struktury  Městského  úřadu
Mnichovo Hradiště s firmou AdminIT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rudná, IČ 27864901, na období
od 01.07.2021 do 30.06.2022 v předloženém znění. Rada města současně schvaluje výjimku z VN č. 8
o zadávání veřejných zakázek.

Z: tajemnice MěÚ
T: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

214/2021

Rada města schvaluje dle § 23 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, schvaluje na základě žádosti výjimku
z počtu dětí pro školní rok 2021/2022 v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová ul. 683,
takto:

provoz mateřské školy ve Veselé (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve třídě,
provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné třídě
(pavilon), ostatní čtyři třídy bez výjimky po 24 dětech ve třídě,
provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve 4 třídách a na 28 dětí v
jedné třídě.

Výjimka se schvaluje za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

215/2021
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Rada  města  schvaluje   členský  příspěvek  na  rok  2021  ve  výši  1.100  Kč  Svazu  knihovníků  a
informačních pracovníků, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany, IČ 40765407, z titulu členství
Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení.

Z: vedoucí knihovny
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

216/2021

Rada města schvaluje  přijetí knižních darů ve výši 6.139 Kč pro Městskou knihovnu v Mnichově
Hradišti z projektu Česká knihovna 2021, který vyhlašuje Moravská zemská knihovna, Kounicova
65a, Brno, IČO 00094943.

Z: vedoucí knihovny
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

217/2021

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného dne
17.05.2021, 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.

Informace k jednotlivým bodům programu byly vzaty na vědomí bez stanoviska.

Z: tajemnice MěÚ
T: 14.06.2021 (informovat tajemníka Komise, zveřejnit na webu)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

218/2021

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vzdělávání, sport a zájmovou činnost dne
19.05.2021, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městského
úřadu  Mgr.  Kamile  Galetkové  předat  předsedkyni  komise  přijatá  stanoviska  Rady  města
k  jednotlivým  usnesením  komise.

Informace k jednotlivým bodům programu byly vzaty na vědomí bez stanoviska.

Z: tajemnice MěÚ
T: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

219/2021

Rada města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  přistoupení  města  Mnichovo  Hradiště  do
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. se sídlem Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín, IČ:
75130165 na základě § 46 a § 84 odst.  2 písm. e) zákona o obcích č.  128/2000 Sb.,  ve znění
pozdějších předpisů a  dle čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
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Z: vedoucí odboru IKH
T: 14.06.2021 (podklad pro ZaMě)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

220/2021

Rada města revokuje usnesení č. 196/2021, ze dne 17.05.2021, o odpuštění místního poplatku za
zábor veřejného prostranství pro restaurační předzahrádky v roce 2021.

Z: tajemnice MěÚ
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

221/2021

Rada města schvaluje termíny pro jednání orgánů města ve II. pololetí 2021 takto:

Rada města: 19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 13.09., 29.09., 11.10., 27.10., 08.11., 22. nebo 24.11.,
13.12., 22.12.
Zastupitelstvo města:  08.09., 03.11., 08.12.

Z: tajemnice MěÚ
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

222/2021

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 03.06.2021 na defibrilátor se
Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p. o., se sídlem Vančurova 1544, 272 01
Kladno, IČ: 750 30 926.

Z: pověřený strážník MěP
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

223/2021

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování studie na akci "Muzeum Mnichovo
Hradiště v čp. 27" a navržený seznam uchazečů:

ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O., IČ: 04598261, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 -1.
Holešovice,
Martin Kožnar Architekt s.r.o., IČ:28978102, Na Vápenném 257/1, 147 00 Praha 4 - Podolí,2.
PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI, Ing. Arch. MARTIN PROKŠ, IČ: 75887185, Vinařská 1134/7,3.
170 00 Praha 7 - Holešovice,
re:architekti studio s.r.o., IČ: 05559022, Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov,4.
Studio acht, spol. s r.o., IČ:   25119966, Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice.5.

Z: vedoucí odboru IKH
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T: ihned (rozeslání výzvy)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

PhDr. Lenka Sosnovcová
ověřovatel
 

 

Ing. Jan Mareš
místostarosta

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta


