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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 14 ze dne 27.04.2015 

 

č. 186 
Rada města schvaluje nabídku 110.000 Kč za pronájem části pozemků p. č. 608/1 
v k.ú. Mnichovo Hradiště za účelem provozování lidové technické zábavy a p. č. 2347 
v k.ú. Mnichovo Hradiště za užívání veřejného prostranství k provozování stánkového 
prodeje na Anenské pouti konané 25.07. a 26.07.2015 v Mnichově Hradišti od pana 
Josefa Tříšky, Za Černým mostem 266/2, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ: 47138289. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.05.2015 – podpis smlouvy 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 187 

Rada města schvaluje prodejní cenu pohlednic s kresbami Bedřicha Ženíška 7 Kč za 
1 ks.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.05.2015 – informovat vedoucí muzea 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 188 

Rada města schvaluje zvýšení vstupného do muzea na výstavu „Rada Vacátko zasa-
huje“: 
- základní vstupné pro dospělé z 30 Kč na 60 Kč 
- snížené vstupné pro děti, studenty a důchodce z 15 Kč na 30 Kč  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.05.2015 – informovat vedoucí muzea 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 189 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stavbu na pozemky p. č. 798/7 a p. č. 907/8 v k. ú. Dne-
boh 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: 31.05.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 190 

Rada města schvaluje zapůjčit medaili Jiřího Prádlera s názvem Jan Žižka z majetku 
města umístěné v Muzeu města Mnichovo Hradiště Jihočeskému muzeu, Dukelská 1, 
370 51 České Budějovice.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.05.2015 – informovat vedoucí muzea 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 191 

Rada města schvaluje přijetí 33 svazků knih v základní objednávce v hodnotě 6.237 Kč 
a rezervaci dalších 5 titulů v hodnotě 2.858 Kč pro Městskou knihovnu Mnichovo Hra-
diště dle přiloženého seznamu dle pravidel projektu podpory české literatury „Česká 
knihovna 2015.“  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 29.04.2015 – informovat vedoucí knihovny 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 192 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na 
pozemek p. č. 2431 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch P. a S. Jacinových za jed-
norázovou úhradu 30 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude při-
počteno k uvedené částce bez DPH, za běžný metr trasy, na tlakovou kanalizační pří-
pojku.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.05.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 193 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku 
Junák – český skaut z. s., středisko Mnichovo Hradiště, IČ 62486136 v objektu čp. 744 
v Zámecké ul, Mnichovo Hradiště.    
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.05.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 194 

Rada měst ruší usnesení Rady města č. 100 ze dne 23.03.2015. 
Z: Vedoucí OKVÚ pověřená zástupem Taj. MěÚ 
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 195 

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, bytem 17. listopadu 1195, 293 01 Mladá Boleslav, jednatelem společ-
nosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o., v platném znění. 
Z: Vedoucí KVÚ  
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 196 

Rada města schvaluje doplnění redakční rady zpravodaje města KAMELOT o člena 
zastupitelstva města Mgr. Eduarda Jana Havránka od 01.05.2015.  
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 197 

Rada města vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurzní řízení na ob-
sazení pracovního místa ředitele Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
Mnichovo Hradiště, IČ 70989010, příspěvkové organizace města, s předpokládaným 
nástupem 01.09.2015 nebo dohodou.   
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 198 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konané 15. 4. 
2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile 
Galetkové, vedoucí odboru KVÚ předat komisi cestovního ruchu stanoviska přijatá Ra-
dou města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: vedoucí odboru KVÚ     T: 07. 05. 2015 

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



Strana 3 (celkem 3) 

 
č. 199 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konané 
dne 16. dubna 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. odboru KVÚ 
T: do 07.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 200 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
9. dubna 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
Mgr. Kamile Galetkové, vedoucí odboru KVÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní při-
jatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: ved. odboru KVÚ 
T: do 15.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 201 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o odborné pomoci výkonu funkce 
architekta města v oblastech architektury a urbanismu Města Mnichovo Hradiště uza-
vřené mezi městem Mnichovo Hradiště a SIADESING Liberec, s.r.o., Mrštíkova 
399/2a, 460 01 Liberec 3, IČ: 27315731, k 01.08.2015 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.04.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 202 

Rada města schvaluje zahájení přípravy výběrového řízení na obsazení funkce archi-
tekta města a požaduje, aby odbor SMRM připravil návrh podmínek konání výběrového 
řízení ve variantách – externě nebo realizací městským úřadem. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 203 

Rada města schvaluje podání žádosti o grant z Grantové výzvy: ERASMUS+ KA3 pro pro-
jekt „MH – Mladé Hradiště“. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 204 

Rada města ruší své usnesení č. 88, kterým byla dána okamžitá výpověď z nájmu ne-
movitosti M. Matěchovi a schvaluje výpověď dle čl. VI odst. 2 nájemní smlouvy ze dne 
08.10.2014. Nájemce je více než jeden měsíc v prodlení s úhradou nájemného. 
Z: ved. odboru SMRM 
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. Josef   L u k a 

ověřovatel 


