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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 15 ze dne 05.05.2014 

 

č. 187 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 28.04.2014 
Z: místostarosta města 

č. 188 
Rada města bere na vědomí, že část pozemku p. č. 521/2 v k. ú. Hoškovice je 
z převodu vyloučena, protože je ve schváleném územním plánu určena k zastavění ve-
řejně prospěšnou stavbou, nachází se v mimo zastavěném území obce, v nezastavi-
telném území obce, pozemek není určen ke zřízení veřejné zeleně a není dotčen před-
kupním právem obce. Rada města souhlasí s vydáním sdělení Státnímu pozemkové-
mu úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, podle ust. § 6 zákona 
č. 503/2012 Sb.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 08.05.2014 

č. 189 
Rada města schvaluje přijetí věcného daru (knih) v hodnotě 10.141 Kč pro Městskou 
knihovnu Mnichovo Hradiště dle přiloženého seznamu v rámci projektu Česká knihov-
na 2014.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.05.2014 (informovat vedoucí knihovny) 

č. 190 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2014 ve výši 1.100 Kč organizaci SKIP 
- Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, region střední Čechy, Masarykovo 
nám. 83, Říčany, IČ: 40765407, z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště 
ve sdružení. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.05.2014 ( informovat vedoucí knihovny ) 

č. 191 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 804 o výměře 60 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště M. Zikmundovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.05.2014 

č. 192 
Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 658/1 o výměře 5488 m2 v k. ú. Ptýrov 
R. Šimonovi za roční nájemné 0,10 Kč/m2 s roční výpovědní lhůtou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.05.2014 

č. 193 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 109/1 o 
výměře 100 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 07.05.2014 

č. 194 
Rada města schvaluje realizaci projektu „Dáváme rodinám šanci“, kterou zajistí Cen-
trum pro rodinu Náruč, z.s., Na Sboře 79, 511 01 Turnov, ve spolupráci s oddělením 
sociálně právní ochrany dětí, v období květen 2014 až prosinec 2014.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: ihned 
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č. 195 
Rada města schvaluje dokumentaci pro stavební povolení akce „Stavební úpravy ob-
jektu č. p. 299, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště“, vypracovanou projekční 
kanceláří Anitas s.r.o., Masarykovo náměstí 1142, Mnichovo Hradiště, pod zak.č. 
5/2014 a ukládá odboru SMRM pokračovat v přípravě a realizaci stavby dle možností 
schváleného rozpočtu. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 12.05.2014 (informovat zhotovitele) 

č. 196 
Rada města schvaluje výměnu bytu -Bělidla, Mnichovo Hradiště za byt – Bělidla, Mni-
chovo Hradiště a uzavření nové nájemní smlouvy s M. Šírkovou. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.05.2014 

č. 197 
Rada města schvaluje výměnu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště za byt - Bělidla, Mni-
chovo Hradiště a uzavření nové nájemní smlouvy s Ž. a R. Walkowskými. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.06.2014 

č. 198 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14.09.2011 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s p M. Mikovou na dobu urči-
tou 1 měsíc, tj. do 31.05.2014.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.05.2014 

č. 199 
Rada města ukládá odboru SMRM zpracovat plán na obnovu bytového fondu města 
Mnichovo Hradiště.    
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

č. 200 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování vodního díla č. 90/2014/Prov 
v lokalitě 36 RD Nad Dolci, se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983.  
Z: ved. odboru SMRM 
T:  12.05.2014 (odeslání smlouvy) 

č. 201 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3, k nájemní smlouvě ze dne 20.04.2011, 
na prodloužení nájmu  bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště s L. Kačovou opět na dobu ur-
čitou 1 rok, tj. do 30.04.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.05.2014 

č. 202 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na výměnu oken mateřské školy ve Vese-
lé, Školní 70, Mnichovo Hradiště: 
Poř. Uchazeč, sídlo:  IČ: Cena bez DPH:  
1. WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 

Lázně Toušeň 
28436024 308.233 Kč 

2. Oknoplastik s.r.o., Bořijovova 878/35, 130 00 
Praha 3 

26737906 318.104 Kč 

Z:  vedoucí odboru SMRM 
T: 12.05.2014 (informovat uchazeče) 
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č. 203 
Rada města schvaluje cenu 500 Kč včetně DPH za pronájem 1 ks prodejního stánku 
při pořádání vánočního jarmarku v Mnichově Hradišti a cenu 400 Kč včetně DPH za 
pronájem 1 ks prodejního stánku při pořádání letních akcí ve městě. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 06.05.2014 (platnost ceny) 

č. 204 
Rada města ukládá odboru SMRM realizovat opravu bytu č. 3 v čp, 717, Turnovská, 
Mnichovo Hradiště do 30.06.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2014 

č. 205 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku „Dětské hřiště Sluníčko 
v Jaselské ulici - doplnění herního prvku“, vypracovanou odborem SMRM dne 
23.04.2014, ukládá obeslat tyto uchazeče:  
1) Happy World, a.s., Šumavská 1085/12, 120 00  Praha-Vinohrady;  
2) Hřiště, s.r.o., Atriová 2, 621 00 Brno-Ivanovice;  
3) Milan Houžvička - Sportservis ZANAP, Keteňská 1329/18, 193 00 Praha 20 - Horní 

Počernice;  
4) Tomovy parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov;  
5) TR Antoš, s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov  
a dále schvaluje návrh odboru SMRM na složení hodnotící komise. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 12.05.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

č. 206 
Rada města neschvaluje prodloužení nájmu nemovitosti čp. 880 s pozemky v k. ú. 
Mnichovo Hradiště M. Kocmanovi do konce května 2014.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.05.2014 

č. 207 
Rada města schvaluje organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zase-
dání ZaMě konaného dne 28.04.2014 
Z: Tajemník MěÚ 
T:  09.05.2014 

 
 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta m ěsta                                        místosta rosta
  
  
 
 

MUDr. Dagmar   K a r á s k o v á 
ověřovatel 

 
 


