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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 5 ze dne 02.02.2015 

 

č. 30 
Rada města má ke koncepci „Národní plán povodí Labe“ na základě doporučení Komi-
se pro životní prostředí a zeleň tyto připomínky: 
− průchodnost řeky Jizery formou rybích přechodů 
- ochrana a obnova mokřadních systémů 
- podpora přirozených říčních biotopů 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.02.2015 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 31 

Rada města má ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ na 
základě doporučení Komise pro životní prostředí a zeleň tyto připomínky: 
- ochrana a obnova mokřadních systémů 
- tvorba zasakovacích pásů u zemědělsky obhospodařované půdy (polí) 
- opatření proti utužování zemědělské půdy nevhodných hospodařením 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.02.2015 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 32 

Rada města bere na vědomí oznámení MěÚ Mnichovo Hradiště, odboru VŽP, o spo-
lečném jednání o návrhu územního plánu Kněžmost ze dne 05.01.2015 a k návrhu 
nemá připomínky. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.02.2015 (informovat pořizovatele) 

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

č. 33 
Rada města schvaluje Změnu rozpočtu - 6. Rozpočtové opatření na rok 2014 v násle-
dujícím znění: 
Zvýšení příjmů: 

- pol. 4122, dotace požární ochranu (odborná příprava) 4.800 Kč 
- pol. 4111, doplatek dotace na volby do zastup. obcí 118.944 Kč 
- pol. 4116, dotace na OLH 94.613 Kč 
- pol. 4116, dotace na hospodaření v lesích (výsadba) 26.650 Kč 

Snížení příjmů: 
- pol. 4122, dotace na opravu has. zbrojnice (Saturn) 500.000 Kč (dle vyúčtování   
  bude až v r. 2015) 

Zvýšení výdajů: 
- § 1032 Podpora produkční činnosti 121.263 Kč (dotace OLH, výsadba v lesích) 
- § 6115 Volby do územ. samosprávn. celků 118.944 Kč 

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 34 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 136/5 
o výměře 2 025 m2 zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou M. Lutkovovi za kupní cenu 
300 Kč/m2.   
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 35 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku dle geom. 
plánu  č. 1222-161/2002 p. č. 2350/2 o výměře 2 m2 zastavěná plocha  v k. ú.  Mnicho-
vo Hradiště I. Bergmanové Hradiště za kupní cenu 300 Kč/m2.  
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 36 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  směnu pozemků dle geo-
metric. 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 s M. Kroupou 
s tím, že panu Kroupovi bude doplacena částka 700 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 37 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků 
st. p. č. 234 o výměře 684 m2, p. č. 124/1 o výměře 343 m2, p. č. 124/2 o výměře 
3 840 m2, p. č. 124/3 o výměře 1 832 m2,  p. č. 124/5 o výměře 5 360 m2, p. č. 230/8 o 
výměře 2 373 m2, p. č. 230/11 o výměře 1 392 m2, p. č. 240/16 o výměře  548 m2 
v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště Z. Májovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 38 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků 
p. č. 794/1 o výměře 287 m2 trvalý travní porost a p. č. 794/2 o výměře 207 m2 trvalý 
travní porost v k. ú. Dneboh od P. Zavadila za navrženou cenu 200 Kč/m2, doporučuje 
ke schválení jednat o ceně 40 Kč/m2. 
Z. ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 39 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zvýšení kupní ceny na 
130 Kč/m2 za koupi části pozemku p. č. 30/2 o výměře cca 60 m2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště od G. Dědinové.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 40 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zvýšení kupní ceny na 
130 Kč/m2 za pozemek  p. č.  663/18 o výměře 213 m2 ostatní plocha – ostatní komu-
nikace a části pozemku p. č. 640/14 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova 
Hradiště od A. Procházky, T. Procházky, J. Riedla, J. Urbanové. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.02.2015 (materiál pro ZaMě) 

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

č. 41 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu č - Běli-
dla, Mnichovo Hradiště s R. Švorcovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30.04.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 42 
Rada města bere na vědomí oznámení MěÚ Bakov nad Jizerou o projednání návrhu 
změny č. 4 územního plánu Bakov nad Jizerou ze dne 09.01.2015 a k návrhu nemá 
připomínky. 
Z:  ved. odboru SMRM 
T: 16.02.2015 (informovat pořizovatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 43 

Rada města schvaluje uspořádat akci k 150. výročí bitvy z roku 1866 v Mnichově Hra-
dišti dne 01.05.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.02.2015 (informovat navrhovatele)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 44 

Rada města schvaluje následující program veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Mnichovo Hradiště,  které se bude konat 16.02.2015 od 17:00 hodin v Klubu, s.r.o.: 
1. Zahájení 
2. Jednací řád zastupitelstva města 
3. Jednací řád výborů zastupitelstva města 
4. Zpráva o činnosti rady města 
5. Převody nemovitostí 
6. Rozpočet města na rok 2015 
7. Jmenování členů osadních výborů  
8. Revokace usnesení ZaMě č. 130 ze dne 08.12.2014 
9. Úprava podmínek provozu pro VHP, VLT a jiných technických herních zařízení 
10. Různé       11. Diskuse            12. Závěr 
Z: starosta města  

  T: 06.02.2015 (vyvěsit na úřední desku)  
  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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