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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 27 ze dne 01.09.2014 

 

č. 399 
Rada města schvaluje dodatky č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo č. 10/2014 s firmou Jan Klou-
ček čp. 44, 294 13 Mohelnice nad Jizerou, IČO: 42703131, dodatek č. 2 bude pode-
psán po schválení 3. rozpočtového opatření.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 09.09.2014 (zajištění podpisu dodatků smlouvy)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 400 

Rada města schvaluje pronájem parc. č. 394/4 o výměře 57 m2 trvalý travní porost, 
par. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba 
čp. 880 bydlení, par. č. 397/1 o výměře 2 186 m2 zahrada, parc. č. 397/3 o výměře 
66 m2 zahrada, par. č. 397/4 o výměře 250 m2 zahrada, par. č. 397/6 o výměře 175 m2 
zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba v k. ú. Mnicho-
vo Hradiště s MM, za měsíční nájemné 5.000 Kč + energie, na dobu neurčitou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 401 

Rada města souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí stavby „Rozšíření vodovo-
du na parc. č. 138/10 v k.ú. Sychrov nad Jizerou“ vypracovanou projekčním ateliérem 
Ing. Evžen Kozák s.r.o., Koryta 29, 294 11 Loukov v 08/2014 pod z.č. 2014055, za 
těchto podmínek: 
- před žádostí o stavební povolení stavebníci předloží městu návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na uložení vodovodu do pozemku p.č. 138/10 
v k.ú. Sychrov n. J.   

- případné přeložky podzemních inženýrských sítí na pozemcích města a další veškeré 
činnosti související s výstavbou vodovodu budou provedeny na účet stavebníků  

- přebytečná zemina z výkopů provedených na pozemcích města bude uložena dle 
dispozic odboru SMRM 

- dokumentace pro stavební povolení bude v konceptu konzultována s odborem 
SMRM  

Z : ved. odboru SMRM 
T : 08.09.2014 (informovat žadatele)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 402 

Rada města schvaluje prodejní cenu turistického magnetu 35,00 Kč/ks. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.09.2014 (předat IC k prodeji ) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 403 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo 
Hradiště s BJ, za navrhované měsíční nájemné 3.600 Kč, na dobu určitou 1 rok, tj. do 
31.08.2015 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši troj-
násobku měsíčního předpisu úhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběro-
vého řízení stanovuje rada města jako náhradníka PV za navrhované měsíční nájemné 
3.336 Kč. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.09.2014 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 404 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu -  Mácho-
va, Mnichovo Hradiště s DB na dobu určitou 1 měsíc, tj. do 30.09.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.09.2014 

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

č. 405 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu -  v ulici 
Studentská v Mnichově Hradišti s ŽD na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.09.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 406 

Rada města schvaluje směrnici města Mnichovo Hradiště, a to: „Vnitřní norma č. 4, Pří-
loha č. 3 Nakládání s pohledávkami“ s účinností od 1.9.2014 s tím, že touto směrnicí 
se ruší „Vnitřní norma č. 4, Příloha č. 3 Nakládání s pohledávkami“ účinná od 1.1.2004 
Z: vedoucí KVÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 407 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s MM na dobu určitou 1 mě-
síc, tj. do 30.09.2014.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.09.2014 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 408 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy budoucí o 
zřízení služebnosti na umístění optického kabelu přes pozemek p. č. 1563 v kat. území 
Mnichovo Hradiště ve vlastnictví MŠ a JV za jednorázovou úhradu dle znaleckého po-
sudku. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 08.09.2014 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 409 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu mezi 
městem Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1 a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ 00551023. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 05.09.2014 (vrácení potvrzených smluv) 

  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  
 

Mgr.  Vladimír   Č e r m á k 
ověřovatel 


