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Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště

 č. 8, které se uskutečnilo dne 11. 4. 2022

usnesení č. 211/2022

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

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

usnesení č. 212/2022

Rada města schvaluje předložený návrh programu svého dnešního jednání.

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

usnesení č. 213/2022

a)  Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  projednat  návrh  na  vydání  Územního  plánu
Mnichovo Hradiště včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj  území obsahujícího posouzení
předmětné  dokumentace  z  hlediska  vlivů  na  životní  prostředí  předložený  jeho  pořizovatelem,
Městským úřadem Mnichovo  Hradiště,  odborem výstavby  a  územního  plánování,  a  doporučuje
konstatovat, že Územní plán Mnichovo Hradiště není v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, ani se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje.

b)  Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  souhlasit  s  rozhodnutím  o  námitkách  včetně
odůvodnění a s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Mnichovo Hradiště
uvedeným v kapitole "e. Rozhodnutí o uplatněných námitkách a jejich odůvodnění" a kapitole "f.
Vyhodnocení  uplatněných  připomínek"  textové  části  odůvodnění  Územního  plánu  Mnichovo
Hradiště.

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města Mnichovo Hradiště vydat v souladu s ustanovením §
6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, Územní plán Mnichovo Hradiště opatřením obecné povahy.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 22.04.2022 (materiál do ZaMě)

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

usnesení č. 214/2022

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 458/1 o
výměře 1000 m2  trvalý travní porost v k. ú. Lhotice u Bosně panu xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  účelem zřízení  pastvy  pro  slepice  a  ovce  na  dobu
neurčitou za pachtovné ve výši 1,2 Kč/m2/rok, tj. 1.200 Kč/rok.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.04.2022 
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Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 215/2022

Rada  města  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  3  k  nájemní  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor
uzavřené dne 17.08.2006 v čp. 395, Jana Švermy, Mnichovo Hradiště, s Oblastní nemocnicí Mladá
Boleslav,  a.s.,  nemocnice Středočeského kraje,  zastoupenou JUDr. Ladislavem Řípou, předsedou
představenstva, spočívajícího ve vyjmutí místnosti č. 109 a 110 o výměře 32,04 m2 ze smlouvy s
účinností od 01.05.2022.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.04.2022 (uzavření dodatku)

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

usnesení č. 216/2022

Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu zdravotnických prostor a části pozemku v čp.
395, Jana Švermy, Mnichovo Hradiště, s Oční ambulancí Mnichovo Hradiště s.r.o., IČ: 24224987, se
sídlem Nezvalova 1439, Mnichovo Hradiště, zastoupenou MUDr. Lenkou Holečkovou, za účelem
provozování zdravotnického pracoviště ordinace očního lékaře za roční nájemné 68.988 Kč bez záloh
na služby spojených s užíváním nebytového prostoru.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.04.2022 (uzavření smlouvy)

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

usnesení č. 217/2022

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 090/2022 se společností H-Intes s.r.o., Pod Borkem
319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332, na akci „Stavba vodního prvku - Masarykovo náměstí v
Mnichově Hradišti“ za částku 4.080.232,50 Kč bez DPH a souhlasí s výjimkou z Vnitřní normy č. 8 k
postupu zadávání veřejných zakázek.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 25.04.2022 (uzavření smlouvy)

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

usnesení č. 218/2022

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci, hodnotící komisi a okruh vyzvaných dodavatelů veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž vnitřního vybavení - MŠ Mírová“ dle návrhu odboru
IKH.

Z: vedoucí odboru IKH
T: do 15.04.2022  (obeslání vyzvaných dodavatelů) 

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

usnesení č. 219/2022

Rada města revokuje usnesení č. 163/2022 (uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na pořízení a
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redakční  zpracování zpravodaje města Kamelot).

Z: tajemnice MěÚ
T: ihned

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

usnesení č. 220/2022

Rada města schvaluje Dodatek č. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Mnichovo Hradiště a Mgr.
Martinem Weissem, Jana Palacha 1109, 293 02 Mladá Boleslav, IČ 04076401, na pořízení a redakční 
zpracování textů a fotografií pro zpravodaj města KAMELOT ze dne 26.05.2015 (navýšení ceny za
zpracování jednoho zpravodaje ve výši 15.000 Kč/měs. s platností od 11.04.2022).

Z: tajemnice MěÚ
T: 12.04.2022

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

usnesení č. 221/2022

Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  následující  přidělení  státní  finanční  podpory  a
příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo
Hradiště v roce 2022.

nemovitá kulturní
památka akce

státní
podpora
(požadavek)

příspěvek
obce
(požadavek)

příspěvek
vlastníka

hodnota
prací 2022

státní
podpora
(návrh
RaMě)

příspěvek
obce
(návrh
RaMě)

areál městského
domu čp. 7, Víta
Nejedlého

obnova vnější omítky
chléva 68.000 Kč 15.000 Kč 56.300 Kč 139.300 Kč

požádat z
rezervy
Programu
regenerace

poskytnout
v případě
úspěšné
žádosti z
rezervy
Programu
regenerace

dům čp. 1502,
Masarykovo náměstí

oprava roubené stěny
v přízemí domu 200.000 Kč 45.000 Kč 177.654 Kč 422.654 Kč 200.000 Kč 45.000 Kč

Z: vedoucí odboru VÚP
T: 22.04.2022 (materiál do ZaMě)

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

usnesení č. 222/2022

Rada města schvaluje následující rozdělení dotací (viz sloupec „přidělená dotace“) z Programu pro
poskytování  dotací  z  rozpočtu  města  Mnichovo  Hradiště  na  obnovu  nepamátkových  objektů
nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2022. Rada města
současně  schvaluje  uzavření  veřejnoprávních  smluv  s  žadateli  o  dotaci  dle  přílohy  a  pověřuje
starostu města jejím podpisem:

žadatel nemovitost akce celkové
náklady

podíl
vlastníka

výše
požadované

dotace
přidělená

dotace
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xxxxxxxxxxxxx čp. 307,
Arnoldova obnova omítky 72.605 Kč 36.303 Kč 36.302 Kč 36.000

Kč

xxxxxxxxxxxxx čp. 547,
Havlíčkova

výměna oken
jednotky 93.435 Kč 46.735 Kč 46.700 Kč 46.000

Kč

Z: vedoucí odboru VÚP
T: 29.04.2022

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

usnesení č. 223/2022

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přidělení dotace (viz sloupec „doporučená dotace“) z
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových
objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2022:

žadatel nemovitost akce celkové
náklady

podíl
vlastníka

výše
požadované

dotace
doporučená

dotace

xxxxxxxxxxxxx čp. 438,
Podskalská výměna oken 107.759 Kč 54.759 Kč 53.000 Kč 53.000 Kč

Z: vedoucí odboru VÚP
T: 22.04.2022 (materiál do ZaMě)

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

PhDr. Lenka Sosnovcová
ověřovatel
 

 

Ing. Jan Mareš
místostarosta

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta


