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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 26 ze dne 25.08.2014 

 

č. 375 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 18.08.2014 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 376 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
1539/4 o výměře 49 m2 manipulační plocha v kat. území Mnichovo Hradiště COOP 
Mnichovo Hradiště, družstvo, se sídlem Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, IČ 
00031798 za kupní cenu 400 Kč/m2.  
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 377 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
2556/46 o výměře 141 m2 manipulační plocha, p. č. 2556/53 o výměře 18 m2 manipu-
lační plocha v kat. území Mnichovo Hradiště spol. PROF SVAR s. r. o., se sídlem Pře-
stavlcká 1474, Mnichovo Hradiště, IČ 47545950 za kupní cenu 400 Kč/m2. 
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 378 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 295 o výměře cca 93 m2 v kat. území Sychrov nad Jizerou J. V., doporučuje směnu 
části pozemku p. č. 161/1 a p. č. 161/2 za část pozemku p. č. 295 na rozšíření komuni-
kace.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 379 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků dle geo-
metric. plánu č. 2126-290/2014 části pozemku díl „d“ p. č. 2351/4 o výměře 13 m2 za 
díl „a“ pozemku p. č. 2350 o výměře 5 m2 a díl „b“ p. č. 2351/1 o výměře 8 m2 v kat. 
území Mnichovo Hradiště s L. a J. M.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 380 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod pozemku p. č. 
2658/40 orná půda o výměře 196 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště od Středočeské-
ho kraje – Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 11, Praha 5.  
Z: ved. odboru SMRM     T :29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 381 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p. č. 2797/1 o výměře 3 276 m2, p. č. 2797/3 o výměře 511 m2, p. č. 2797/6 o výměře 
1 799 m2 a částí pozemku zastavěných silnicí II/268 p. č. 2446/15, 2797/13, 2797/14 
v kat. území Mnichovo Hradiště Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 81/11, 
Smíchov, Praha 5 – právo hospodaření Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje,  příspěvková organizace,  
Z: ved. odboru SMRM     T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 382 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 716/1 
ostatní plocha – zeleň o výměře 429 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2, p. č. 2362/5 ostatní 
plocha – silnice o výměře 56 m2, p. č. 2423/17 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 135 m2, p. č. 2423/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 17 m2 v kat. 
území Mnichovo Hradiště za kupní cenu 230 Kč/m2 od V. N.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 383 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 2340/2 
o výměře 101 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště od H. Š. za kupní cenu 230 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 384 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
2619 o výměře cca 70 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště M. B., Ž. B. a J. G. za kupní 
cenu 250 Kč/m2.  
Z. ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 385 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků dle geom. 
plánu č. 454-41/2014 p. č. 904/5 o výměře 1 m2 za p. č. 673/23 o výměře 9 m2 v kat. 
území Veselá u Mnichova Hradiště s manž. H. a S. B. s doplatkem 100 Kč/m2 za roz-
dílné metry.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 386 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení předkupního práva 
k pozemku p. č. 668 v kat. území Hoškovice ve vlastnictví V. a J. K.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 29.08.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 387 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej hrobky Hka-X-22 (rodina Kučero-
va), i.č.2-802-000/050, Římskokatolické farnosti – děkanství Mnichovo Hradiště, 1. má-
je 232, Mnichovo Hradiště za cenu 10.000 Kč. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  30.09.2014 (uzavření smlouvy o prodeji) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 388 
Rada města schvaluje následující program veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Mnichovo Hradiště,  které se bude konat 08.09.2014 od 17:00 hodin v Klubu, s.r.o.: 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Převody nemovitostí  
4. Žádost o prodej hrobky 
5. Místní referendum o VHP 
6. Změna rozpočtu – 3. rozpočtové opatření roku 2014   
7. Plnění rozpočtu města k 31.07.2014 
8. Žádost o příspěvek (Spokojený domov) 
9. Plnění investic 01-07/2014 
10. Různé       11. Diskuse            12. Závěr 
Z: starosta města  
T: 29.08.2014 (vyvěsit na úřední desku)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 389 

Rada města bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období le-
den – červenec 2014. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 390 

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 2.500 Kč na pronájem zvukové aparatury při 
pořádání hudebního festivalu v Mnichově Hradišti dne 13.09.2014, F. O. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 01.09.2014 (informovat žadatele)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 391 

Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle statutu FRB na území města Mnichovo 
Hradiště ve výši 38.000 Kč J. Š., na dům ve vlastnictví p J. Š. Účel – kanalizační pří-
pojky /druh půjčky dle čl. 3 odst. 9 statutu „FRB na území města Mnichovo Hradiště“ 
pořadové č. 11/. 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně /vyrozumění žadatele/ 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 392 

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

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 393 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu plánu hospodářské čin-
nosti na rok 2014 (zvýšení nákladů o 600 tis. Kč) dle přílohy – tabulky č. 4. 
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 



Strana 4 (celkem 4) 

č. 394 
Rada města schvaluje Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje 
výukových kapacit základních a mateřských škol MŠ Mírová a MŠ Jaselská, Mnichovo 
Hradiště. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T:  26.08.2014 (odeslání údajů) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 395 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/14/SMRM uzavřené s firmou 
Václava Fanty, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 48689971, na rozšíření 
předmětu plnění o úpravu soklu za částku 35.076,88 Kč bez DPH, s termínem dokon-
čení do 23.09.2014. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  26.08.2014 (uzavřít dodatek č. 1) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 396 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Bělidla, Mnichovo Hradiště s M. Š. na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.08.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.09.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 397 

Rada města: 
1) bere na vědomí informaci odboru SMRM o možnostech poskytování příspěvků na 

opravy nepamátkových objektů nacházejících se v památkové zóně  
2) ukládá vypracovat návrh pravidel pro poskytování příspěvků na opravy objektů na-

cházejících se v památkové zóně města Mnichovo Hradiště 
Z: odbor SMRM 
T: 31.03.2015 (po projednání v komisi předložit návrh radě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
   
č. 398 

Rada města odkládá přípravu návrhu na složení komise pro regeneraci MPZ Mnichovo 
Hradiště po podzimních komunálních volbách. 
Z: starosta města 
T: 31.12.2014  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
 
 
 
  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 


