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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 36 ze dne 24.11.2014 

 

č. 487 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 18.11.2014 
Z: místostarosta města 

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

č. 488 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit od 01.01.2015 zvýšení místní-
ho poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 27.11.2014 (předložit materiál ZM) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 489 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 5. Rozpočtové 

opatření v roce 2014 dle přílohy – tabulky 1 – 4. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města provedením případ-

ných dalších rozpočtových opatření roku 2014, a to: 
- úpravou rozpočtu v příjmové a výdajové stránce v případě přijetí či úpravě dotací 

do konce roku 2014,  

- úpravou rozpočtu ve výdajové stránce v běžných výdajích, a to provedením nut-
ných přesunů mezi paragrafy do celkové výše 200 tis. Kč tak, že přesuny neo-
vlivní celkovou výši schválených běžných výdajů.  

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

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

č. 490 
1.  Rada města doporučuje ZaMě do doby schválení konečného návrhu rozpočtu měs-

ta na r. 2015 stanovit následující pravidla rozpočtového provizoria:  
   Příkazci operací, správce rozpočtových prostředků a ostatní osoby podílející se na 
   rozpočtovém procesu na všech stupních rozpočtové soustavy města jsou povinni 
   dodržovat následující pravidla:  

-  čerpat běžné provozní výdaje jednotlivých paragrafů tak, aby do 28.02.2015 byla  
vyčerpána  max. 1/6  schválených  (rozpočtovaných) výdajů r. 2014,  

- čerpání provozních prostředků, které by tento limit přesáhlo (obvykle čtvrtletní zá-
lohy na některé energie), je povoleno pouze po předchozím souhlasu vedoucí fi-
nančního a školského odboru  

- nákup drobného hmotného a nehmotného investičního majetku je dovolen pouze 
v nezbytném případě po předchozím souhlasu starosty, 

- čerpání investičních výdajů se povoluje pouze u akcí již započatých nebo schvále-
ných k realizaci v předchozích letech, jmenovitě se jedná o akce: 
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   organizace   Název paragrafu – název akce – zdůvodnění  
org.  1064 Silnice – akce „Akátová ulice“ – projektová příprava zahájena, termín dokon-

čení a projednání je v 03/2015 
org. 1017   Pitná voda – akce „Vodovod Dobrá Voda, Lhotice“ – pokračování v přípravě  
       stavby  
org. 1012   Odvádění a čištění odpad. vod – akce „MH, rekonstrukce a dostavba kanali-

zace“ – vypořádání věcných břemen 
org. 1000  Odvádění a čištění odpad. vod – akce „Koncepce řešení likvidace odpad. vod 

v místních částech“ - pokračování v přípravě koncepce 
org.  1013 Záležitosti místních toků j.n. – akce „Protipovodňová hráz“ – pokračování ve 

výkupech  pozemků 
org. 1014  Vodní díla, rybníky, nádrže – akce „Lhotice, rekonstrukce vodní nádrže“ -  

realizace zahájena, termín dokončení je 03/2015 
org. 1306  Základní školy – akce „Jídelna Mírová ul.“ – pokračování v přípravě a realiza-

      ci  stavby  
org. 1220 Ostatní záležitosti kultury – akce „Objekt č.p. 299 Klub, rekonstrukce střechy“ 

– pokračování v přípravě a realizaci rekonstrukce 
-   čerpání ostatních výdajů, které nejsou běžně zahrnuty do rozpočtu, např. odstra-
ňování následků havárií, živelných katastrof a podobných nepředvídatelných udá-
lostí, povolí starosta města. 

2.  Rada města doporučuje ZaMě v rámci hospodářské činnosti od 01.01.2015 do doby 
schválení konečného plánu nákladů a výnosů HČ na rok 2015 souhlasit s hospoda-
řením města v rámci plánu nákladů a výnosů HČ na rok 2014. 

Z: vedoucí FŠO  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 491 

Rada města schvaluje dle § 75 odst. 1, 2 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
vyplacení odměny při skončení funkčního období panu Arnoštu Vajzrovi ve výši 
6násobku měsíční odměny za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva města 
v době od 30.10.2006 do 10.11.2014 ve výplatním termínu za měsíc listopad 2014. 

  Z: tajemník MěÚ 
  T: 01.12.2014 
  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 492 

Rada města schvaluje návrh na úpravy nových nájemních smluv na pronájem měst-
ských bytů, které spočívají v doplnění textu v odst. 4, čl. VI nájemní smlouvy a ve sta-
novení dohodnutého úroku ve výši 0,05 % p.a.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.11.2014  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 493 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem garáže na pozemku p. č. 
1949/5 o výměře 22 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 27.11.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 494 

Rada města schvaluje Rámcovou partnerskou smlouvu s Obecně prospěšnou společ-
ností pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČO: 25988417.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.11.2014 – doplnění a podepsání smlouvy 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 495 
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na pozemky p. č. 1643/1, p. č. 1643/7, p. č. 1665/9 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
za jednorázovou úhradu 3.000 bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude 
připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 496 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo 
Hradiště s J. Průškovou za navrhované měsíční nájemné 3.140 Kč, na dobu určitou 1 
rok, tj. do 30.11.2015 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu 
ve výši trojnásobku měsíčního předpisu úhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče 
z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1. M. Sýkoru za navrhované měsíční nájemné 2.200 Kč 
2. E. Prokorátovou za navrhované měsíční nájemné 2.000 Kč  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.12.2014 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 497 

Rada města stanovuje podle § 108 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a při občanských 
obřadech mají právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR kromě starosty 
města i Mgr. Jiří Bína, Bc. Hana Otáhalová, PhDr. Lenka Sosnovcová, Bc. Václav Ha-
as, František Ouředník a současně je určuje v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 a § 
658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřenými členy Zastupitelstva 
města, před kterými mohou učinit snoubenci prohlášení o uzavření manželství. 
Z: starosta města 
T: ihned (informovat matriku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 498 

Rada města schvaluje ukončení nájmu zahradního domku u základní školy ve Stu-
dentské ulici s Českým svazem chovatelů, základní organizace Mnichovo Hradiště 
k 31.12.2014.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 499 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem zahradního domku u základní 
školy ve Studentské ulici. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 26.11.2014   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 500 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zřízení věcného 
břemene na právo vstupu, vedení, kontroly a oprav kanalizačního zařízení na pozemek 
p. č. 933/2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště dle geom. plánu č. 447-450/2013 
s Českou republikou – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Krá-
lové – Slezské Předměstí za jednorázovou úhradu 6.000 Kč + DPH, z toho spol. Vodo-
vody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. uhradí část úplaty ve výši 500 Kč včetně DPH.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.11.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 501 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě na pozemky p. č. 850/1, p. č. 904/1, p. č. 877/1 v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště dle geom. plánů č. 443/ 444, 445, 446, 447, 452, 453-450/2013 a p. 
č. 2439/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště dle geom. plánu č. 2088-450/2013 se Středočes-
kým krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, pří-
spěvkové organizace, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 za jednorázovou úhradu 950 
Kč + DPH, z toho spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. uhradí část úplaty 
ve výši 500 Kč včetně DPH.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.11.2014 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 502 

Rada města schvaluje na návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek toto pořa-
dí uchazečů na plnění zakázky malého rozsahu na „Provedení těžby a přiblížení dřevní 
hmoty na lesním majetku města Mnichovo Hradiště, porost 2D“ toto pořadí: 
1) Petr Himl, 76159370, Dolní Rokytá 34, 295 01 Mnichovo Hradiště  za 45.500 Kč bez 

DPH 
2) Eko-les rekultivační s.r.o., 26043173 Slezská 1919/87, 130 00 Praha 3 za 66.500 

Kč bez DPH. 
3)  Zahradnický servis, s.r.o., 28971396 Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou 

za 77.000 Kč bez DPH. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.11.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 503 

Rada města zřizuje podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích tyto komise: 
1) Komise bytová a fondu rozvoje bydlení 
2) Komise kulturní 
3) Komise pro cestovní ruch 
4) Komise pro občanské záležitosti 
5) Komise pro sport a zájmovou činnost 
6) Komise pro výběrová řízení 
7) Komise správy majetku a rozvoje města 
8) Komise pro životní prostředí a zeleň 
9) Komise pro dopravu a bezpečnost 
10) Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
11) Komise letopisecká a muzejní 
12) Komise pro výchovu a vzdělávání 
13) Povodňová komise 
14) Likvidační komise 
Z: místostarosta 
T: ihned 

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

č. 504 
Rada města schvaluje jednací řád rady města v předkládané podobě. 
Z: starosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 505 
Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.09.2014 „Přestavba WC 
v knihovně, Turnovská 717, Mnichovo Hradiště se společností Nohynek & Nohynek, 
s.r.o., Tylova 521, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 250 76 876 spočívající ve změně 
termínu dokončení a předání díla do 05.12.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.11.2014 (podpis dodatku starostou)   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 506 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
nepeněžitém vkladu vodovodu Dobrá Voda – Lhotice č. 264/2014/Ob se společností 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá 
Boleslav.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 27.11.2014 (materiál pro ZM)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 507 

Rada města bere na vědomí zápis o provedení kontroly nahrazující interní audit ze 
dne 11.11.2014. 
Z: Tajemník MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 508 

Rada města schvaluje následující program veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Mnichovo Hradiště,  které se bude konat 08.12.2014 od 17:00 hodin v Klubu, s.r.o.: 
1. Zahájení 
2. Jednací řád zastupitelstva města 
3. Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Mnichovo Hradiště a k. ú. Veselá 
4. Rozpočtové opatření č. 5/2014 
5. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015 
6. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funk-

ce člena rady města 
7. Jmenování členů kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro územní plá-

nování 
8. Zřízení osadních výborů místních částí Dneboh, Hoškovice, Kruhy, Lhotice, Olšina, 

Podolí, Sychrov a Veselá 
9. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
10. Smlouva o budoucí smlouvě o vkladu vodovodu Lhotice – Dobrá Voda 
11. Prodej hrobky 
12. Plnění investic 01-10/2014 
13. Různé       14. Diskuse            15. Závěr 
Z: starosta města  
T: 28.11.2014 (vyvěsit na úřední desku)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 509 

Rada města souhlasí s převodem nájmu oční ordinace v čp. 395 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště, ul. Jana Švermy na spol. Oční ambulance Mnichovo Hradiště, s. r. o., se sídlem 
Nezvalova 1439, IČ 24224987. 
Z: ved. odboru SMRM     T: 15.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 510 
Rada města schvaluje provozní řád klubovny Hasičské zbrojnice v místní části města 
Mnichovo Hradiště Veselá. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mgr. Ond řej   L o c h m a n                                                          Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta města                                        místostarosta  
  
 
 

Ing. Josef   L u k a 
ověřovatel 

 
 


