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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 34 ze dne 20.10.2014 

 

č. 456 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 13.10.2014. 
Z: místostarosta města 

   záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 457 

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč Společnosti přátel barokní kultury, 
Baroccoco, V Lípách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26598523 na kulturní činnost 
v areálu zámku Mnichovo Hradiště na rok 2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 24.10.2014 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 458 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - Bělidla, 
Mnichovo Hradiště s paní Renatou Švorcovou, Bělidla 877, Mnichovo Hradiště na dobu 
určitou 3 měsíce, tj. do 31.01.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 459 

Rada města schvaluje uspořádat výstavu s názvem „Rada Vacátko zasahuje“ v Muzeu 
města Mnichovo Hradiště v roce 2015.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: do 24.10.2014 (informovat vedoucí muzea)   

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 č. 460 

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

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 461 

Rada města schvaluje dokumentaci pro stavební povolení stavby „Mnichovo Hradiště – 
Dobrá Voda, Lhotice - vodovod“ vypracovanou projekční kanceláří Ing. Jan Čížek, Vo-
dohospodářská kancelář Trutnov, Revoluční 208, 541 01 Trutnov v září 2014 pod č. 
zakázky 09/2012 a ukládá odboru SMRM pokračovat v přípravě realizace stavby dle 
možností schváleného rozpočtu. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 27.10.2014 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 462 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017766/VB001 
Sychrov – KNN, pro p. č. 138/7, Karásková ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemky 
par. č. 293/2 a par. č. 138/10 v kat. ú. Sychrov nad Jizerou za jednorázovou úhradu 
30 Kč za běžný metr trasy bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude při-
počteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 463 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1866/1 o výměře 300 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště spol. KOHOUTEK-MH z. s., se sídlem V Lípách 157 za roční ná-
jemné ve výši 2.700 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 464 

Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle statutu FRB na území města Mnichovo 
Hradiště ve výši 20.000 Kč J. Vackovi na objekt - dům ve vlastnictví pana J. Vacka. 
Účel – kanalizační přípojky /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: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 465 

Rada města souhlasí se studií rozšíření areálu logistických objektů firmy RP Fortis, 
s.r.o., na pozemcích p. č. 1338/2, 1339/2, 2547/1, 2548 a 2549/1 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště, vypracovanou Ing. Janem Hendrychem, Ph.D. a Ing. Janem Hodanem dne 
01.04.2014 za této podmínky: 
- horní komunikace nebude převedena do majetku města 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  31.10.2014 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 466 

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 1.000 Kč pro zraněné a handicapované živo-
čichy Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci 09/07, Pátek 56, 
290 01 Poděbrady, IČO: 70843473.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 27.10.2014 (informovat žadatele)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 467 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve pro-
spěch spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., se sídlem Čechova 1151, 
Mladá Boleslav na pozemky par. č. 484/2, par. č. 544/10, par. č. 889, par. č. 887 v k. ú. 
Dneboh za jednorázovou úhradu 500 Kč bez DPH, 605 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.11.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 468 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku REP občanskému sdružení, 
Poradna pro rodinu a děti, Bílá, Chvalčovice 25, IČ 26670577, statutární zástupce or-
ganizace a ředitel zařízení: Mgr. Zdenka Flugrová, ve výši 30.000 Kč na realizaci pro-
jektu sociálního poradenství v Mnichově Hradišti. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 15.11.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 469 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru na zkvalitnění péče o lidi nemocné 
roztroušenou sklerózou ve výši Kč 4.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, ul. 
5. května 1170, Červený Kostelec, oprávněný zástupce Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, 
IČO: 48623814 
Z: vedoucí odboru SVZ      
T: 15.11.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 470 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu -v Turnovské ulici 
v Mnichově Hradišti s Š. Hálovou za navrhované nájemné 9.000 Kč, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.10.2015 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce vrat-
nou kauci ve výši trojnásobku měsíčního předpisu úhrad.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 471 

Rada města ruší usnesení č. 455 ze dne 13.10.2014 a schvaluje vyhlásit nové výběro-
vé řízení na byt č. 8 v čp, 915, Studentská, Mnichovo Hradiště  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 21.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 472 

Rada města schvaluje  přidělení bytu zvláštního určení v DPS, Mnichovo Hradiště       
J. Pacourkové. 
Z:  vedoucí odboru SVZ 
T: 15.11.2014  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
 
 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
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