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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 4 ze dne 03.02.2014 

 

č. 23 
Rada města schvaluje ukončení členství v Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s., Ban-
skobystrická 11, 160 00 Praha 6, IČ: 26599538.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.02.2014 (informovat paní Dumkovou) 

č. 24 
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 2013.  
Z: ved. odboru SMRM 

č. 25 
Rada města schvaluje prodejní cenu knihy „Neznámé Čechy“ ve výši 349 Kč za kus. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.02.2014 (nabídnout knihu k prodeji) 

č. 26 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2014 ve výši 42.735 Kč Sdružení Český ráj, 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 15045838.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.02.2014 

č. 27 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.1/2014 ke smlouvě o provozování veřejné linkové 
dopravy ze dne 17.03.2003 mezi Dopravním podnikem Kněžmost, s. r. o. a městem Mnicho-
vo Hradiště.  
Z: místostarosta města 
T: 28.02.2014 

č. 28 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 06.03.2013 na pro-
dloužení nájmu  bytu - Poříčská v Mnichově Hradišti s A. Paldusovou na dobu určitou 6 mě-
síců,  tj. do 31.08.2014. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 28.02.2014 

č. 29 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.01.2013 na pro-
dloužení nájmu bytu - Poříčská v Mnichově Hradišti s P. a R. Riegelovými na dobu určitou 1 
rok, tj. do 31.01.2015.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 09.02.2014 

č. 30 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1684 ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 642 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2014 (zveřejnění záměru na ÚD)  

č. 31 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 128/2 zastavěná plocha o 
výměře 77 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2014 (zveřejnění záměru na ÚD) 

č. 32 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků části pozemku p. č. 293/2 díl 
„c“ o výměře 64 m2 a části pozemku p. č. 136/8 díl „e“ o výměře cca 15 m2 za část pozemku 
p. č. 136/6 díl „d“ o výměře 31 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2014 (zveřejnění záměru na ÚD) 

č. 33 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 136/1 o výměře 53.290 
m2 ovocný sad a par. č. 136/2 o výměře 1515 m2 ovocný sad v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2014 (zveřejnění na ÚD) 
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č. 34 
Rada města schvaluje pokácení těchto stromů: 1 borovice o obvodu kmene 110 cm a 
1 modřín o obvodu kmene 105 cm, oboje na p. č. 2089/10, v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.02.2014 (podání příslušné žádosti na odbor VŽP)  

č. 35 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14.10.2011 na pro-
dloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště s H. Čonkovou na dobu určitou 3 měsíce, 
tj. do 30.04.2014.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.02.2014 (uzavřít dodatek k NS) 

č. 36 
Rada města doporučuje ZaMě uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení s L. 
Vránovou Hradiště na dluh za nájemné v celkové výši 22.211 Kč.  
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 13.02.2014 (materiál do ZaMě) 

č. 37 
Rada města má k návrhu zadání Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou, oznámené-
mu odborem VŽP Městského úřadu Mnichovo Hradiště dne 16.01.2014, tyto připomínky: 
1) navrhnout jiný způsob využití pozemku nad bývalou skládkou „Cihelna“ (p.č. 202/12) 
2) prověřit zřízení veřejně prospěšné stavby lávky přes Jizeru pro pěší a cyklisty. 
Z:  ved. odboru SMRM 
T: 17.02.2014 (informovat pořizovatele) 

č. 38 
Rada města schvaluje variantu návrhu řešení na zakázku „Rekonstrukce ulice Ivana Olbra-
chta“, bez parkovacího pruhu, a ukládá odboru SMRM pokračovat v přípravě zakázky. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.03.2014 (podání žádosti o stavební povolení)  

č. 39 
Rada města schvaluje úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů ČR, o. s. na rok 2014 ve výši 1.500 Kč.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

č. 40 
Rada města schvaluje přijetí daru od společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště, s. r. o., Víta 
Nejedlého 1471, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO 261 509 05 v hodnotě 200.000 Kč.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.03.2014 (zahájení přípravy zřízení zastávky)  

č. 41 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Částečná výměna 
oken v objektu městského úřadu, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště“ se společností 
ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, Mnichovo Hradiště, z důvodu víceprací v hodnotě 
17.166 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.02.2014 (informovat zhotovitele) 
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