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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 6 ze dne 09.02.2015 

 

č. 45 
Rada města schvaluje prodej cca 100 m3 palivového dřeva z lokality „Horka“ panu Jo-
sefu Šťastnému, Dražice 86, 294 71 Benátky n. Jizerou, IČ 40022773, za cenu 
1.210 Kč/m3 (bez DPH). 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.02.2015 (informovat zájemce) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 46 

Rada města bere na vědomí Oznámení stavebního úřadu z 22.01.2015, o zahájení 
územního řízení o umístění stavby rodinného domu v Turnovské ulici, na pozemku 
2605/13 v k.ú. Mnichovo Hradiště a do územního řízení uplatňuje námitku s tím, že 
žumpa bude stavba dočasná a to do doby vybudování kanalizace. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: ihned (informovat stavební úřad) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 47 

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na projekt aplikace „Mladoboleslavsko“ do 
mobilních telefonů společnosti Kultura Mladá Boleslav, Dukelská 1093, 293 01 Mladá 
Boleslav IČO: 28166426, DIČ: CZ28166426 ve výši 20.000 Kč. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 48 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1) schválit prodloužení realizace akce „Školní jídelna“ (viz usnesení ZaMě č. 96 z roku 

2013) a zařazení do rozpočtu investic na rok 2016 a následující.  
2) schválit: 

a) rozpočet města na rok 2015 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh  roz-
počtu na rok 2015 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města a plán hospodářské činnosti) takto: 

       čisté příjmy rozpočtu……………… 128.895 tis. Kč 
       čisté výdaje rozpočtu……...……… 108.127 tis. Kč (z toho investiční 7.260 tis. Kč) 
       financování…………………………  -20.768 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 dle tabulky č. 9 materiálu 
3) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že ve výdajové stránce roz-

počtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem pro-
vozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a investičních výdajů 
dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2015. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města dále stanovit, že při realizaci jmenovitých 
investičních akcí lze do výše 10 % rozpočtu akce použít investiční prostředky na 
související neinvestiční výdaje.  

4) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že v rámci plánu hospodář-
ské činnosti nesmí být překročen stanovený celkový objem nákladů hospodářské 
činnosti. 
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5) Rada města doporučuje zastupitelstvu vymezit na rok 2015 limity mzdových pro-
středků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský 
úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 19.970 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  3.644 tis. Kč 
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  675 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  565 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 272 tis. Kč 

6) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci navrhovaného rozpočtu 
schválit v roce 2015 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím 
města a ostatním subjektům: 

a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.000 
tis. Kč 

b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 2.610 tis. Kč 
c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 

2.670 tis. Kč 
d) KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, IČ 47549483 – příspěvek na 

provoz klubu, městského divadla, informačního centra, kina 2.230 tis. Kč 
e) Diecézní charita Litoměřice – Za nemocnicí, Dómské náměstí 10/1, IČ 40229939 

– příspěvek na poskytování pečovatelské služby max. do výše 950 tis. Kč 
Z: ved. FŠO 
T: ihned (předat materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 49 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – 
Smíchov, Zborovská 11, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeské-
ho kraje, příspěvkové organizace na pozemky p. č. 632 a p. č. 611 v k. ú. Lhotice u 
Bosně za jednorázovou úhradu 48.450 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového 
předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 27.03.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 50 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na poskyto-
vání terénních sociálních služeb pro Spokojený domov o.p.s., se sídlem Veselá 159, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 29043913, ředitelka Bc. Kamila Sedláková. 
Z: vedoucí OSVZ 
T: 02.03.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 51 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu - Turnovská, Mnichovo Hradiš-
tě s J. Herinkem Hradiště na dobu neurčitou.  
Z:  vedoucí  odboru  SMRM 
T:  28.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 52 

Rada města schvaluje cenu stočného pro r. 2015 u splaškové kanalizace ve Veselé ve 
výši 41,40 Kč/m3 vč. DPH. 
Z:  ved. odboru SMRM 
T:  16.02.2015 (zveřejnění ceny na stránkách města a informace OV Veselá) 

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



Strana 3 (celkem 5) 

č. 53 
Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 16.05.1997 družstvu 
COOP Mnichovo Hradiště, se sídlem Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, IČ 00031798.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 54 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou služ-
bou, Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, J. Trávníčkovi a J. Trávníčkové.  
Z: vedoucí OSVZ 
T: 27.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 55 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou služ-
bou, Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, A. Křivánkové.  
Z: vedoucí OSVZ 
T: 27.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 56 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 30.04.2015.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 57 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Spor-
tovního klubu Veselá, o. s., IČ 28557751 na adrese Na Návsi 228, Veselá, 295 01 Mni-
chovo Hradiště.  
 Z: ved. odboru SMRM 
 T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 58 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Veselé 
vesnice, o. s., IČ 22759778 na adrese Na Návsi 228, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě.  
Z: ved. odboru SMRM         
T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 59 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Turnovská, Mnichovo 
Hradiště s E. Štrukelovou za navrhované měsíční nájemné 8.500 Kč, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 29.02.2016 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. P. Mihálika za navrhované měsíční nájemné 6.200 Kč 
2. Z. Maruškovou za navrhované měsíční nájemné 4.300 Kč  
Z: vedoucí odboru SMRM       
T: 28.02.2015 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 60 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 876, Bělidla, 
Mnichovo Hradiště s A. Juríncem na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31.05.2015. 
V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada města jako 
náhradníka J. Šareše, Masarykovo nám. 1. 
Z: vedoucí odboru SMRM        
T: 28.02.2015 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 61 

Rada města bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Mnichovo Hradiště v roce 2014 od Centra terénních programů, Semiramis o.s., Mladá 
Boleslav. 
Z: ved. odboru SVZ 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 62 

Rada města neschvaluje  příspěvek na pořádání a propagaci akce „Oslavy 150 let tratě  
Turnov – Kralupy nad Vltavou“ pro občanské sdružení Klub přátel železnic Českého rá-
je, Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ:49294211. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.02.2015 (informovat žadatele)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 
č. 63 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád Zastupitelstva města 
Mnichovo Hradiště včetně příloh v předkládané podobě. 
Z: starosta města 
T: ihned (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 64 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád výborů Zastupitelstva 
města Mnichovo Hradiště včetně přílohy v předkládané podobě. 
Z: starosta města 
T: ihned (předat do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 65 

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.500 Kč spolku 
KOHOUTEK-MH z.s. zastoupeného Mgr. Bc. Janou Šťastnou, se sídlem V Lípách 157, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 02869951 na každé umístěné dítě s trvalým bydlištěm 
ve městě Mnichovo Hradiště pro školní rok 2014/2015 
Z: Mgr. Jiří Bína 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 66 

Rada města neschvaluje poskytnutí pravidelného finančního příspěvku Mnichovohra-
dišťským novinám ECHO, vydavatelka Jana Macková, bytem 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, Čs. Armády 1248, IČ: 68553994, ve výši 4.000 Kč na každé číslo. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: ihned (informovat žadatelku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 67 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout memorandum dle návrhu. 
Z: starosta města 
T: ihned (předat materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 68 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění komisi pro posouzení uchazečů na funkci Ředitel kulturních zařízení 
města Mnichovo Hradiště s platností od 09.02.2015 ve složení: 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města 
Ing. Miroslav Kolomazník, člen rady města 
PhDr. Lenka Sosnovcová, členka zastupitelstva města 
Z: starosta města 
T: bezodkladně    

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 69 

Rada města ukládá starostovi města provést změnu organizačního řádu Městského 
úřadu Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta města  
T: 23.02.2015 

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

 
 
 
 
 
 
Mgr. Ond řej   L o c h m a n,  Ph.D.                   Mgr. J iří   B í n a    
       starosta města                                  místostarosta  
 

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

ověřovatel 
 
 


