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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 10 ze dne 23.03.2015 

 

č. 98 
Rada města schvaluje revokaci  usnesení Rady města č. 90 ze dne 02.03.2015. 
Z: Vedoucí OKVÚ pověřená zástupem Taj. MěÚ 
T: 24.03.2015 

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

č. 99 
Rada města jmenuje při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiště 
s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, do 
funkce jednatele společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. Jana Kurku s účinností od 
01.04.2015. 
Z: Vedoucí OKVÚ pověřená zástupem Taj. MÚ 
T: 01.04.2015 

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

č. 100 
Rada města schvaluje při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiš-
tě s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou mezi společností KLUB Mn. Hradiště 
s.r.o., IČ 475 49 483, se sídlem Masarykovo nám. 299, 295 21 Mnichovo Hradiště, a 
Janem Kurkou, jednatelem společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o., v platném znění. 
Z: Vedoucí OKVÚ pověřená zástupem Taj. MěÚ 
T: 01.04.2015 

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

č. 101 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 02.03.2015. 
Z: místostarosta města 

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

č. 102 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích dalším čle-
nem Komise pro výchovu a vzdělání Mgr. Alenu Hejlovou. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

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

č. 103 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích dalším čle-
nem Komise bytové a fondu rozvoje bydlení Bc. Jitku Altmanovou. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

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

č. 104 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích dalším čle-
nem Komise pro dopravu a bezpečnost Ing. Jaroslava Semlera. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 105 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích dalším čle-
nem Komise pro sport a zájmovou činnost pana Davida Marouna. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

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

č. 106 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích dalšími členy 
Komise správy majetku a rozvoje města: 
1)  pana Vratislava Dutku,  
2) Jiřího Boumu, 
3) Ing. Petra Augustina,  
4) pana Petra Krejčíhoa  
5) Ing. Břetislava Sluku. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

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

č. 107 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 230/8 o výměře 
2373 m2 ostatní plocha – manipulační plocha, p. č. 124/1 o výměře 343 m2 trvalý travní 
porost, p. č. 226/4 o výměře 455 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 230/11 o výměře 
1392 m2 ostatní plocha – manipulační plocha. p. č. 234 o výměře 684 m2 zastavěná 
plocha a nádvoří a ¼ p. č. 230/15 o výměře 173 m2 ostatní plocha – manipulační plo-
cha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 26.03.2015 (zveřejnění na ÚD) 

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

č. 108 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 845/9 o výmě-
ře cca 350 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 26.03.2015 

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

č. 109 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2029/1 o výměře 
288 m2 ostatní plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 26.03.2015  

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

č. 110 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na pozemek p. č. 1992/93 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště za jednorázovou úhradu 650 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového před-
pisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T:30.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 111 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2364 o výměře 3 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště za roční nájemné 834 Kč M. Sedláčkové. 
Z: ved. odboru SMRM      
T: 30.04.2015 

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

č. 112 
Rada města schvaluje prováděcí dokumentaci na projekt „Stavební úpravy objektu č. p. 
299, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště“, vypracovanou projekční kanceláří Ani-
tas s.r.o., Masarykovo náměstí 1142, Mnichovo Hradiště, pod zak. č. 5/2014 a ukládá 
odboru SMRM pokračovat v přípravě a realizaci stavby dle možností schváleného roz-
počtu. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.03.2015 (informovat zhotovitele) 

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

č. 113 
Rada města neschvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 
299, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště – střecha a krov“ 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.03.2015  

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

č. 114 
Rada města schvaluje přijetí věcných darů v celkové hodnotě 1.229 Kč pro Městskou 
knihovnu Mnichovo Hradiště dle přiloženého seznamu. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 31.03.2015 (informovat vedoucí knihovny) 

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

č. 115 
Rada města schvaluje: 
-  zadávací podmínky ze dne 12.03.2015 veřejné zakázky na pronájem části pozemku 

p. č. 608/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem provozování lidové technické zá-
bavy a užívání veřejného prostranství pozemek p. č. 2347 v k. ú. Mnichovo Hradiš-
tě za účelem provozování stánkového prodeje na Anenské pouti konané 25.07. a 
26.07.2015 v Mnichově Hradišti 

- oslovení uchazečů do soutěže: 
1) Jirák Emil, Lhotice č. p. 44, 295 01 Mnichovo Hradiště 
2) Tříška Josef, Za Černým mostem 266/2, 198 00 Praha 9 – Kyje 
3) Janeček Jaroslav, Tyršova 906, 250 01 Brandýs nad Labem 

Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 25.03.2015 

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

č. 116 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště M. Brzobohaté na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.03.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.03.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 117 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. Bendigové na dobu určitou 3 mě-
síce, tj. do 30.06.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM       
T: 31.03.2015 

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

č. 118 
Rada města schvaluje podání žádosti o grant z grantového programu Škoda auto pro 
rok 2015 „Škoda stromky“, na akci „Obnova aleje za zámeckou zahradou“. 
Z: vedoucí odboru SMRM (podání žádosti) 
T: 31.3.2015 

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

č. 119 
Rada města schvaluje úhradu členského příspěvku v roce 2015 ve výši 20.179,40 Kč 
Svazu měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4, IČ 63113074, z titulu členství měs-
ta Mnichovo Hradiště ve SMO ČR. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  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. Jana Podzimková 

ověřovatel 
 


