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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 35 ze dne 03.11.2014 

 

č. 473 
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemky par. č. 2373/1, 2373/26, 2375, 
2627/161, 2628/89, 2630/21 v kat. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.11.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 474 

Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Liboru Novákovi na pořá-
dání tradičního adventního koncertu ,,Česká mše vánoční‘‘ v kostele sv. Jakuba 
v Mnichově Hradišti dne 14.12.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.11.2014 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 475 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 431 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.11.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 476 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1866/1 o výměře 300 m2 
v k. ú. Mnichovo Hradiště spol. KOHOUTEK-MH z. s., se sídlem V Lípách 157 na dobu 
určitou do 31.08.2019 s možností prodloužení na základě písemné dohody obou stran.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.11.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 477 

Rada města neschvaluje změnu projektu „Mnichovo Hradiště – ulice Ivana Olbrachta – 
rekonstrukce ulice“ osazením původního zábradlí před budovu kina. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.11.2014 (informování žadatele)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 478 

Rada města bere na vědomí informaci odboru SMRM o stavu realizace přípojek splaš-
kové kanalizace v m. č. Veselá k 21.10.2014 a ukládá odboru SMRM provést 
k 30.06.2015, ve spolupráci s OV Veselá, kontrolu nepřipojených nemovitostí. 
Z: ved. odboru SMRM 
T:  15.07.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 479 

Rada města bere na vědomí informaci odboru SMRM o plnění investic k 30.09.2014 a 
předpokladu jejich splnění do konce roku 2014. 
Z: ved. odboru SMRM 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 480 

Rada města bere na vědomí informaci o schůzce konané 16.10.2014 k problematice 
stavby klubovny ve Veselé a rozhodnutí o další výstavbě ponechává na nově radě a 
zastupitelstvu města.  
Z: vedoucí odboru SMRM 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 481 
Rada města schvaluje složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM ze dne 
20.10.2014, schvaluje výzvu k podání nabídky na provedení těžby a přiblížení dřevní 
hmoty na OM, porost 2D, ze dne 20.10.2014 a ukládá oslovit tyto uchazeče: 
1) Tomáš Ginzl, Chloumek 33, 294 41 Dobrovice  
2) Michal Rambousek, 506 01 Podhradí – Šlikova Ves 3  
3) Luboš Capoušek, 468 33 Jenišovice 236  
4) Martin Čerych, Radenická 99, 294 43 Všejany 
Z:  ved. odboru SMRM 
T: 05.11.2014 (odeslání výzev a zveřejnění na webových stránkách) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 482 

Rada města schvaluje roční příspěvek ve výši 3.000 Kč na vydávání regionálního vlas-
tivědného sborníku Od Ještěda k Troskám občanskému sdružení – Paměť Českého 
ráje a Podještědí, IČO: 70155054,  Kosmonautů 1547, 511 02 Turnov.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.11.2014 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 483 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35.000 Kč Občanskému 
sdružení Semiramis, se sídlem Ptácká 162, Mladá Boleslav, IČ 70845387, statutární 
zástupce Mgr. Pavel Plaček Dis., na realizaci projektu terénní práce v Mnichově Hra-
dišti. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.11.2014  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 484 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS J. Mikšlovi. 
Z:  vedoucí odboru SVZ 
T: 30.11.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 485 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo 
Hradiště s Ž. Knotkovou za navrhované měsíční nájemné 3.800 Kč, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.10.2015 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu 
ve výši trojnásobku měsíčního předpisu úhrad.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.11.2014 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 486 

Rada města v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  
a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění (NV č. 74/2009 Sb., 130/2009 Sb., 133/2009 Sb., 
201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 Sb. a 224/2014) stanovuje 
s účinností od 1.11.2014 plat ředitelce Základní školy MH, Sokolovská 254, Mgr. Vlastě 
Dittrichové, řediteli Základní školy MH, Studentská 895, Mgr. Vladimíru Čermákovi, a 
ředitelce Mateřské školy města MH, Mírová 683,  paní Aleně Volfové, dle přílohy. 
 Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

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

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

 
Ing. Miroslav   K o l o m a z n í k 

ověřovatel 


