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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 13 ze dne 20.04.2015 

 

č. 162 
Rada města bere na vědomí výroční zprávu odborného lesního hospodáře k hospod-
daření v městských lesích v roce 2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 30.04.2015 (informovat OLH) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 163 

Rada města schvaluje prodej dřeva – kulatiny dub – v množství cca 21,4 m3 z lokality 
„Horka“ firmě Lesy Novák, Josef Novák, Funkeho 910, 280 02  Kolín, IČ 448658316, 
za cenu 2.650 Kč/m3 (bez DPH). 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 27.04.2015 (informovat zájemce) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 164 

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

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 165 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemek p. č. 594/2 v k. ú. Lho-
tice u Bosně 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 plat-
ného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.    
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.05.2015  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 166 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště R. Švorcové na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31.07.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 167 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 30.06.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 168 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště M. a L. Zikmundovým 
na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.04.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 169 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 2593/5 o výměře 
7077 m2, p. č. 2593/6 o výměře 1380 m2, p. č. 2593/8 o výměře 1529 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 23.04.2015 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 170 

Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na akci školní jídelna Mírová, Mni-
chovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 24.04.2015 (informovat provozovatele, uzavřít smlouvu) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 171 

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč Filipu Obermajerovi, Dvořákova 393, 
294 01 Bakov nad Jizerou, IČ: 3243788 na pořádání festivalu No Waves v prostoru bý-
valého letního kina v Mnichově Hradišti v září 2015 a zároveň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města na rok 2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.04.2015 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Luka, Mgr. Lochman) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 172 

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč Domu dětí a mládeže „Na Výstaviš-
ti“, Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00873373 na pořádání akce „Mimozemský 
den pro děti“ konané 24.05.2015 v areálu Vostrov a zároveň schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města na rok 2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.04.2015 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Luka, Mgr. Lochman) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 173 

Rada města bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor v čp. 
1142 na Masarykově náměstí, Mnichovo Hradiště, spol. ANITAS s. r. o., IČ 25755668.  
Z: ved. odboru SMRM 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 174 

Rada města schvaluje uzavření  smlouvy s DSO  Mikroregionem Český ráj, Vyskeř  č. 
p. 88, 512 64 Vyskeř, IČ 69 155 950  o poskytnutí  finančního příspěvku ve výši  
12.000 Kč na zajištění provozu letních turistických autobusů v Českém ráji v roce 2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 30.4.2015 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Luka, Ing. Mareš) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 175 

Rada města schvaluje podání žádosti o grant z grantového programu Škoda auto pro 
rok 2015 „Dopravní bezpečnost“, na akci „Zvýšení bezpečnosti v prostoru křižovatky 
ulic Na Kamenci a Studentská“. 
Z: vedoucí odboru SMRM (podání žádosti) 
T: 30.4.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 176 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 733/1  o výměře 
884 m2, p. č. 733/4 o výměře 496 m2, p. č. 733/5 o výměře 787 m2 v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 23.04.2015 

č. 177 
Rada města schvaluje zveřejňování všech platných smluv uzavřených po 01.01.2015 
v Registru smluv na  portálu veřejné správy s tímto zadáním: 
• smlouvy na dodávky, služby, stav. práce s plněním nad 10.000 Kč 
• vyjímají se smlouvy pracovní, smlouvy s fyzickými osobami nepodnikateli uzavírané 

v rámci “běžného obchodního styku” (např. dodávky energií, nájemní smlouvy uza-
vřené s fyzickými osobami jako nepodnikateli, smlouvy s bankou, atd.), smlouvy na 
pronájem hrobů, smlouvy o poskytování sociálních služeb opatrovnictví, dohody o 
rekvalifikaci, smlouvy nezveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumenta-
ce, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty 

Z: ved. KVÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 178 

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 
13.04.2015. 
Z: vedoucí KVÚ 
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 179 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 19. března 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, vedoucí odboru KVÚ, předat Komisi pro dopravu a 
bezpečnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: ved. KVÚ 
T: do 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 180 

Rada města ukládá vypracovat obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoho-
lických nápojů na veřejně přístupných místech. 
Z: ved. KVÚ 
T: 31.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 181 

Rada města ukládá odboru SMRM vypracovat žádost příslušnému správnímu úřadu o 
umístění dopravního značení v obci Mnichovo Hradiště, ulici 1. máje tak, aby 
a) v úseku uvedené ulice od křižovatky Na Příkopech ke křižovatce s ulicí Příčná (jízd-

ní směr od ulice na Příkopech k ulici Příčná) bylo zakázáno zastavení vozidel s vý-
jimkou zásobování na nezbytně nutnou dobu, 

b) v úseku uvedené ulice od křižovatky s ulicí Příčná ke křižovatce s ulicí Podskalská 
jízdní směr od ulice Příčná k ulici Podskalská) byl chován současný stav. 

 Z: ved. odboru SMRM 
T: 07.05.2015 (podat žádost) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 182 
Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč Romanovi Bíbrlíkovi, 294 14 Jivina 
čp. 114 na pořádání skateboardového závodu Day for Skate konaného dne 16.05.2015 
ve skateparku v Mnichově Hradišti a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí finanční dotace z rozpočtu města na rok 2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.04.2015 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Luka, Mgr. Lochman) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 183 

Rada města pověřuje s účinností od 01.05.2015 zástupkyni ředitelky Mgr. Evu Hajzle-
rovou, řízením Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvkové orga-
nizace města do doby jmenování nového ředitele. 
Z: FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 184 

Rada města stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v plat-
ném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění (NV č. 74/2009 Sb., 130/2009 Sb., 
133/2009 Sb., 201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 Sb., 224/2014 Sb. 
a 303/2014 Sb.) s účinností od 01.05.2015 plat zastupující ředitelce Základní školy 
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. Evě Hajzlerové, dle přílohy. 
Z: FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1zdržel se (Ing. Mareš), 1 proti (Ing. Luka) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 185 

Rada města ukládá zpracování návrhu pravidel grantového řízení pro poskytování fi-
nanční podpory celoročních a jednorázových aktivit a zázemí (vybavení) jednotlivců, 
organizací či spolků neziskového charakteru při provozování veřejně prospěšné čin-
nosti na území města Mnichovo Hradiště nebo jeho místních částí s termínem předlo-
žení do 01.06.2015. Dále stanovuje pracovní skupinu ve složení: vedoucí odborů SVZ, 
FŠO, SMRM, člen zastupitelstva města Bc. Václav Haas, členové rady města Ing. Jan 
Mareš, Mgr. Jiří Bína a jednatel KLUBU Mn. Hradiště, s.r.o. a pověřuje odbor SMRM 
koordinací přípravy. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 01.06.2015 

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