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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 7 ze dne 23.02.2015 

 

č. 70 
Rada města schvaluje projektovou dokumentaci, revizi 2014-11-28, SO1 – Komunika-
ce, na zakázku „Inženýrské sítě a komunikace, Akátová ulice, Mnichovo Hradiště“, vy-
pracovanou společností Rybář, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČO 27131335 a 
ukládá odboru SMRM pokračovat v přípravě akce dle možností schváleného rozpočtu. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned (předložení dokumentace odboru VŽP, oddělení speciálních činností)  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 71 

Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Mnichově 
Hradišti Martinem Honzů, IČ 75047101 a Pavlínou Honzů, IČ 88233413, Lipová 1588, 
Lysá nad Labem. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.03.2014  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 72 

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 
2014.  
Z: ved. odboru SMRM 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 73 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 09.02.2011 na prodlou-
žení nájmu bytu -Studentská, Mnichovo Hradiště s P. Urbanem, na dobu určitou 1 rok, 
tj. do 29.02.2016.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 74 

Rada města neschvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Klubu Mnichovo Hradiště 
spol. s r.o., Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 47549483 na pro-
jekci filmu „Sněhurka a sedm trpaslíků“ promítanou v kině Mnichovo Hradiště dne 
04.04. a 01.05.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.03.2015 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 75 

Rada města schvaluje: 
- podání žádosti o dotaci z programu Efekt 2015 na přípravu energeticky úsporných 

projektů řešených metodou EPC 
- seznam objektů vhodných pro realizaci EPC projektu (dle přílohy žádosti č. 9) 
Z:  ved. odboru SMRM      
T:  25.2.2015 (odeslání žádosti) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 76 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940 na 
pozemky p. č. 2681/16, p. č. 2439/13, p. č. 2446/2, p. č. 2658/60, p. č. 2681/9, p. č. 
2681/10 v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 350 Kč – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 700 Kč – silnice, 350 Kč – orná půda za běžný metr trasy bez 
DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH. 
Z: ved. odboru SMRM       
T: 31.03.2015 

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

č. 77 
Rada města schvaluje podání žádosti o povolení pokácení těchto dřevin:  1 borovice  o 
obvodu kmenů 50 cm na pozemku p. č. 143 v k.ú. MH; 12 topolů bílých o obvodu kme-
nů 300, 210, 220, 140, 240, 220, 200, 220, 170, 130, 260 a 190 cm na pozemcích p. č. 
2638/9 a 2649/1; 1 smrk pichlavý o obvodu kmene 95 cm na pozemku p. č. 1484; 1 ja-
vor o obvodu kmene 80 cm na pozemku p. č. 830/1; 7 zeravů o obvodu kmenů 125, 
130, 125, 125 a 145 cm na pozemcích p. č. 1483 a 1553, vše v k. ú. Mnichovo Hradiš-
tě; 1 borovice o obvodu kmene 100 cm na pozemku p. č. 554/7 v k. ú. Lhotice u Bosně 
a ukládá odboru SMRM připravit stanovisko k určení přístupu k pozemku p.č. 1827 
(umístění budoucího rodinného domku) pod č.j. MH-VŽP/3266/2014/Ma.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T/1: 02.03.2015 (podání příslušné žádosti na odbor VŽP)  
T/2: 09.03.2015 (předložit stanovisko RaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 78 

Rada města souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny v Základní škole Mnichovo 
Hradiště, Studentská 895, o 2 oddělení, to je o 60 dětí – ze stávajících 155 na 215 dětí. 
Jedno oddělení bude umístěno v budově ZŠ na Masarykově nám. 244, druhé oddělení 
bude umístěno v budově ZŠ ve Studentské ul. 895, 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 79 

Rada města schvaluje Dodatek č. 6 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: 15.03.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 80 

Rada města bere na vědomí nabídku a schvaluje uzavření smlouvy se společností 
Comfeel, s.r.o., IČ: 02849593, DIČ: CZ02849593  se sídlem Klášter Hradiště 315, 
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, o poskytnutí služby voláni do pevných a mobilních 
sítí v ČR a zahraničí prostřednictvím internetu (VoIP). 
Z: vedoucí OVV 
 T: 28.02.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 81 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. o)  zák. č.128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, dodatek č. 1 Vnitřní normy č.1- Organizační řád Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště s platností od 23.02.2015. 
Z: starosta města  
T: bezodkladně    

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 82 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
16.02.2015. 
Z: pověřený tajemník MěÚ 
T:27/.02.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 83 

Rada města bere na vědomí zápisy komisí: Komise pro občanské záležitosti 
z 07.01.2015; Komise pro správu majetku a rozvoj města z 12.01.2015; Komise pro ži-
votní prostředí a zeleň z 28.01.2015; Komise kulturní z 03.02.2015; Komise cestovního 
ruchu z 04.02.2015; Komise letopisecké a muzejní z 05.02.2015; Komise pro dopravu 
a bezpečnost z 05.02.2015 a souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách 
města. 
Z: ved. odboru KVÚ 
T: ihned 

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