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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 11 ze dne 30.03.2015 

 

č. 120 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č.1/2015 Zákaz pochůzkového a 
podomního prodeje s účinností od patnáctého dne po dni jeho vyhlášení. 
Z: ved. KVÚ 
T: 17.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 121 

Rada města bere na vědomí „Výroční zprávu 2014“ organizace REP, občanské sdru-
žení 
Z: ved. odboru SVZ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 122 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 138/10 v k. ú. Sychrov nad Jizerou ve prospěch spol. Vodovody a kanali-
zace Mladá Boleslav, a. s., se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, IČ 46356983 za 
jednorázovou úhradu 30 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude při-
počteno k uvedené částce bez DPH za běžný metr trasy.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.04.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 123 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Renaturalizace lokality Na Obci, 
Mnichovo Hradiště – Hoškovice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a zá-
vazek spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů ak-
ce. 
Z: vedoucí odboru SMRM (podání žádosti) 
T: 15.4.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 124 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 230/8 o 
výměře 2373 m2 ostatní plocha – manipulační plocha, p. č. 124/1 o výměře 343 m2 tr-
valý 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 – ma-
nipulační plocha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště spol. TYRES KNĚŽMOST s. r. o., 
se sídlem Nádražní 114, Kněžmost, IČ 25704656.  
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 125 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 845/9 
o výměře cca 350 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště J. a J. Vinšovým za kupní ce-
nu 300 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 126 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2029/1 o 
výměře 288 m2 ostatní plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště J. Siebertovi za celkovou kup-
ní cenu 130.800 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 127 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení předkupního práva 
k pozemkům p. č. 337/14, p. č. 2368/6 a p. č. 2368/7 v k. ú. Mnichovo Hradiště zapsa-
ného na listu vlastnictví č. 10002 – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha 3 zapsaného na základě zákona č. 183/2006 Sb., § 101.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 128 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení požádat Státní pozemkový 
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 o prodej pozemků p. č. 2362/6 a p. č. 
2368/7 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 129 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p. č. 25/4 o výměře 360 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 31/7 o výměře 
181 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 212/92/2015 
p. č. 46/8 o výměře 1693 m2 orná půda a p. č. 560/2 o výměře 580 m2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Lhotice u Bosně od ČR -Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 130 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stavbu na pozemek p. č. 1280 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového 
předpisu 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 
č. 131 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2015 ve výši 1.960 Kč Asociaci muzeí 
a galerií ČR, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 61383716. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 01.04.2015 – úhrada faktury 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 132 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Umělý povrch běžecké dráhy 
pro požární sport ve Dnebohu“: 
1) J.I.H. – sportovní stavby, s. r. o., Na Vrších 1490/7, 100 00, Praha 10 – Vršovice, IČ: 

24289779 (202.459,23 Kč bez DPH) 
2) Linhart s. r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav, IČO: 47052121 

(varianta č. 1 – 223.94 Kč bez DPH) 
3) Linhart s. r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav, IČO: 47052121 

(varianta č. 2 – 240.945 Kč bez DPH) 
Z: vedoucí odboru SMRM (zajištění podpisu smlouvy) 
T: 08.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 133 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80.000 na akci „Revitalizace 
dvoru u knihovny – klidová zóna pro čtení“ z Programu 2015 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufi-
nancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů. 
Z: vedoucí odboru SMRM (podání žádosti) 
T: 15.4.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 
č. 134 

Rada města schvaluje úhradu provozního příspěvku na rok 2015 ve výši 1.000 Kč 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČ: 
25988417. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 01.04.2015 – úhrada faktury 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 135 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako zá-
stupce města Mn. Hradiště na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983,  která se bude konat v 04. června 2015  Mgr. Jiřího 
Bínu a jako náhradníka Ing. Jana Mareše s tím, že je oprávněn na této valné hromadě 
činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město Mn. Hradiště jako akcionář této 
společnosti, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat v ní v souladu se 
schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a 
dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jed-
nání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 
Z: starosta města 
T: 01.04.2015 (Materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 136 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění do orgánů 
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. za město Mnichovo Hradiště 
Mgr. Ondřeje Lochmana. 
Z: starosta města 
T: 01.04.2015 (Materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 137 
Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, IČ 70989010, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč od 
dárce Mahle Behr, Víta Nejedlého 1471, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 26150905. Dar 
je určen na vybavení dětské zahrady herními prvky. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 138 

Rada města doporučuje dle § 84 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění zastupitelstvu města rozhodnout o výši měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena rady města, dle Nařízení vlády 
č.52/2015 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev. 
Z: vedoucí OKVÚ pověřená zástupem Taj. MÚ 
T: 02.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 139 

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, 
odměnu jednateli  společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. Josefu Flanderkovi  
v předložené výši. 
Z: vedoucí OKVÚ pověřená zástupem Taj. MÚ 
T: 01.04.2015   

  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 
 
 
 


