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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 4 ze dne 26.01.2015 

 

č. 22 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 136/5 o výměře 
2025 m2 zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou.   
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.01.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 23 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku dle geom. plánu č. 1222-
161/2002 p. č. 2350/2 o výměře 2 m2 zastavěná plocha v k. ú.  Mnichovo Hradiště 
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.01.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 24 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků dle geometric. plánu č. 
471-86/2014 a 456-39/2014  pozemku p. č. 845/15  o výměře 7 m2 za pozemek p. č. 
956 o výměře 14 m2 v  k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.01.2015 (zveřejnění záměru na ÚD)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 25 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků st. p. č. 234 o výměře 
684 m2, p. č. 124/1 o výměře 343 m2, p. č. 124/2 o výměře 3840 m2, p. č. 124/3 o vý-
měře 1832 m2, p. č. 124/5 o výměře 5360 m2, p. č. 230/8 o výměře 2373 m2, p. č. 
230/11 o výměře 1392 m2, p. č. 240/16 o výměře 548 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova 
Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.01.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 26 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na po-
zemek p. č. 2436 v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 650 Kč bez DPH, 
DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 27 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště s J. Markovou na dobu určitou 1 rok, tj. do 
29.02.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 28 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2015 ve výši 42.950 Kč Sdružení Čes-
ký ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 15045838. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.01.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 29 
Rada města schvaluje poskytnutí odměn za práci v přestupkové komisi v roce 2014 J. 
Škodové ve výši 9.660 Kč, V. Ševčíkovi ve výši 7.590 Kč a J. Buškovi ve výši 4.830 Kč. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 12.02.2015 

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