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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 20 ze dne 09.06.2014 

 

č. 251 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
2619 o výměře 2263 m2, p. č. 2618/4 o výměře 4 m2, část p. č. 2596 o výměře cca 
3700 m2 a část p. č. 2595 o výměře cca 250 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště M. a 
O. Svárovským.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 252 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
1542/2 o výměře cca 12 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště J. a V. Osičkovým za kup-
ní cenu 300 Kč/m2. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 253 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
2561/4 o výměře cca 70 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za kupní cenu 1.000 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 254 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemků p. č. 
940 o výměře cca 70 m2 a p. č. 2628/73 o výměře 74 m2 v kat. území Mnichovo Hradiš-
tě spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za kupní 
cenu 1.000 Kč/m2. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 255 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení snížení kupní ceny na 
300 Kč/m2 za pozemek p. č. 1684 o výměře 642 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště 
spoluvlastníkům bytového domu čp. 542 a 543 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T :13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 proti - návrh usnesení byl schválen 

č. 256 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 2630/21 o výměře cca 80 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště B. Tvrzníkovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 257 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej částí pozemků p. 
č. 1341/1 o výměře cca 109 m2 a p. č. 1360/1 o výměře cca 34 m2 v kat. území Mni-
chovo Hradiště P. a P. Černým za kupní cenu 150.000 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 258 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na právo vstupu, vedení, kontroly a oprav kanalizačního zařízení na 
pozemky p. č. 850/1, p. č. 904/1 a p. č. 877/1 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště 
dle geom. plánů č. 443, 444, 445, 446, 447, 452, 453-450/2013 se Středočeským kra-
jem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvko-
vá organizace, se sídlem Zborovská 11, Praha. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 259 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na právo vstupu, vedení, kontroly a oprav kanalizačního zařízení na 
pozemky st. p. č. 876, st. p. č. 88, p. č. 475/3, p. č. 487/2 a p. č. 497/1 v kat. území Ve-
selá u Mnichova Hradiště dle geom. plánu č. 443-450/2013 se spol. STAVMEK, s. r. o., 
se sídlem Mnichovo Hradiště, 5. května 1505 za jednorázovou úplatu 50 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  
záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 260 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na právo vstupu, vedení, kontroly a oprav kanalizačního zařízení na 
pozemek p. č. 240/11 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště dle geom. plánu č. 
447-450/2013 s M. Hazdrovou za jednorázovou úplatu 210.000 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 261 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na právo vstupu, vedení, kontroly a oprav kanalizačního zařízení na 
pozemek p. č. 933/2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště dle geom. plánu č. 447-
450/2013 s Českou republikou – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Hradec Králové – Slezské Předměstí za jednorázovou úhradu určenou znaleckým po-
sudkem.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 262 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na právo vstupu, vedení, kontroly a oprav kanalizačního zařízení na 
pozemek p. č. 473/4 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště dle geom. plánu č. 443-
450/2013 se spol. IMTRA a. s., se sídlem Víta Nejedlého 359, Mnichovo Hradiště za 
jednorázovou úhradu 4.750 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 263 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 889/5 o 
výměře 16 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od M. a O. Dutých za kupní 
cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 



Strana 3 (celkem 5) 

č. 264 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku p. č. 
771/6  o výměře cca 50 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od V. Hlinčíka za 
kupní cenu 100 Kč/m2.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 265 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 663/18 
o výměře 213 m2 a části pozemku p. č. 640/14 o výměře cca 250 m2 v kat. území Ve-
selá u Mnichova Hradiště A. Procházky, T. Procházky, J. Riedela, a J. Urbanové za 
kupní cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 266 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku st. p. č. 
211 o výměře cca 10 m2 od V. Šolce za kupní cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)   

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 267 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi částí pozemků st. p. 
č. 184 a p. č. 30/2 o výměře cca 60 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od G. 
Dědinové za kupní cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 268 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vydání souhlasného prohlá-
šení, že zápis v katastru nemovitostí trafostanic na pozemcích par. č. 839/4 v kat. 
území Mnichovo Hradiště, par. č. st. 120 v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště a 
parc. č. st. 156 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště na listech vlastnictví 10001 je 
nesprávný.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 269 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku par. č. 421/1 o výměře 280 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště Ž. a R. Walkovským za roční nájemné 9 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.06.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 270 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku par. č. 461/1 o výmě-
ře  1898 m2 v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 11.06.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 271 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na částečnou výměnu dožilých výplní ot-
vorů v objektu zdravotního střediska, Šlikova 378, Mnichovo Hradiště a balkonových 
sestav domu s pečovatelskou službou, Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště. 
Poř. Uchazeč, sídlo:  IČ: Cena bez DPH:  
1. WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 

Lázně Toušeň 
28436024  542.873 Kč 

2. PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 4221/15, 796 01 
Prostějov  

26262029  555.488 Kč 

3. RI OKNA a.s, Úkolky 1055, 69 681 Bzenec 60724862  568.430 Kč 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T: 16.06.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 272 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pojmenování nově vzniklé 
ulice v Mnichově Hradišti „Nad Dolci“. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 273 

Rada města schvaluje následující program veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Mnichovo Hradiště,  které se bude konat 23.06.2014 od 17:00 hodin v Klubu, s.r.o.: 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Převody nemovitostí a věcná břemena 
4. Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v Mnichově Hradišti  
5. Závěrečný účet města za rok 2013  
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 
7. Změna rozpočtu – 2. rozpočtové opatření roku 2014   
8. Uzavření splátkového kalendáře  
9. Schválení smlouvy č. 12128311 o poskytnutí podpory (Digitální povodňový plán) 
10. Aktualizace jednacího řádu městského zastupitelstva 
11. Plnění investic 01-05/2014 
12. Různé       13. Diskuse            14. Závěr 
Z: starosta města  
T: 13.06.2014 (vyvěsit na úřední desku)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 274 

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku „Dětské hřiště Sluníčko 
v Jaselské ulici – doplnění herního prvku“, vypracovanou odborem SMRM dne 
02.06.2014, ukládá obeslat tyto uchazeče: Happy World, a.s., Šumavská 1085/12, 
120 00  Praha-Vinohrady, Smitka František, Přívětice 101, Přívětice, 338 28 Radnice u 
Rokycan, Tewiko systems, s. r. o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec 7, 
Tomovy parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, TR Antoš, s.r.o., Nad 
Perchtou 1631, 511 01 Turnov a dále schvaluje návrh odboru SMRM na složení hod-
notící komise. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 16.06.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 275 

Rada města neschvaluje účast na projektu středočeských regionálních Deníků 
„MĚSTO na dlani“. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (informace redakci Boleslavského deníku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 276 
Rada  města neschvaluje účast na projektu firmy Expresnet.cz, Zahradní 2, 326 00 Pl-
zeň na natočení  dokumentu o městě a okolí v rámci pořadu Cyklotoulky.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 13.06.2014 (informace produkce pořadu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 277 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  uzavření dohody o uznání dluhu a způ-
sobu jeho splácení s T. Laurynem na dluh za nájemné v celkové výši 26.389 Kč. Výši 
měsíční částky ponechává na rozhodnutí zastupitelstva. V případě porušení dohody o 
uznání dluhu a způsobu jeho splácení ukládá odboru SMRM vymáhat dluh na nájem-
ném. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 13.06.2014 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 278 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 12128311 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Zpracování digitálního 
povodňového plánu pro město a ORP Mnichovo Hradiště a vybudování varovného a 
výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 279 

Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2013 
(včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města) a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit celoroční hospodaření města za rok 2013 bez výhrad.   
Z: vedoucí FŠO 
T: 13.06.2014 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 280 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 2. rozpočtové 
opatření v roce 2014 dle přílohy – tabulky 1 – 3. 
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 281 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu plánu hospodářské čin-
nosti na rok 2014 (zvýšení nákladů o 1.000 tis. Kč) dle přílohy – tabulky č. 4. 
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 282 

Rada města schvaluje vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele akce:  
„Stavební úpravy střešní desky nad vstupem domova Modrý kámen, Nerudova 1470, 
Mnichovo Hradiště“. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:13.06.2014 (zveřejnění na webových stránkách) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta m ěsta                                        místosta rosta  
 

Ing. Dagmar   M o c o v á 
ověřovatel 


