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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 17 ze dne 25.05.2015 

 

č. 229 
Rada města nemá k řízení o návrhu Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou, 
oznámenému odborem VŽP Městského úřadu Mnichovo Hradiště dne 20.04.2015 při-
pomínky. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 01.06.2015 (informovat odbor VŽP) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 230 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo 
Hradiště s K. Rejmanovou za navrhované měsíční nájemné 2.000 Kč, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.05.2016 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu 
ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad.  
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 31.05.2015 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 231 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště M. Podařilové, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.05.2016.  
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 31.05.2015 (uzavření smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 232 

Rada města schvaluje pracovní skupinu pro problematiku letiště v Hoškovicích ve slo-
žení: Bc. Aleš Janatka, Robin Panuš, Ing. Radek Matějů, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., 
Radovan Drázský, Miroslav Smutný a Stanislav Brzobohatý. 
Z: starosta města 
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 233 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 20 k pojistné smlouvě číslo 7720071010 ze 
dne 30.04.2015 na pojištění budovy cizí T.J. SOKOL Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlé-
ho 596, Mnichovo Hradiště. Pojistné bude TJ Sokol přefakturováno. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 20.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 234 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 04.05.2015, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ, předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k 
jednotlivým usnesením komise.  
Z: tajemnice MěÚ       
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 235 
Rada města schvaluje přidělení nebytového prostoru sloužícího jako přístřeší v domě 
čp. 158 V Lípách, Mnichovo Hradiště na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.08.2015 
panu Miroslavu Matěchovi, trvale bytem Masarykovo nám. 1, Mnichovo Hradiště, t. č. 
Klášterská 880, Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ     
T: 01.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 236 

Rada města schvaluje  jednací řád komisí Rady města Mnichovo Hradiště s platností 
od 19.05.2015 v předloženém znění – doplnění organizačního zajištění činnosti komisí 
prostřednictvím tajemníků komisí z řad zaměstnanců zařazených do MěÚ a úpravou čl. 
2, 4 a 5. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 237 

Rada města odvolává z komisí rady města tyto členy: 
  Ing. Lucii Herbstovou   (komise bytová a rozvoje bydlení) 
  Ing. Danu Stránskou  (komise pro cestovní ruch) 

 Hanu Bucharovou   (komise pro výběrová řízení) 
 Danu Palečkovou   (komise správy majetku a rozvoje města) 
 Ing. Miloše Krůfu    (komise správy majetku a rozvoje města) 
 Ing. Alenu Šimonovou  (komise pro ŽP a zeleň) 
 Mgr. Jana Podlipského  (komise pro dopravu a bezpečnost) 
 Mgr. Vilmu Barusovou  (komise letopisecká a muzejní) 
 Martinu Koliášovou    (komise pro výchovu a vzdělávání) 

Z: tajemnice MěÚ  
  T: 30.05.2015 
  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 238 

Rada města jmenuje s platností od 19.05.2015 členy do těchto komisí: 
  Ing. Soňu Švábovou   (komise kulturní) 
  Jana Kurku      (komise kulturní) 

 Jana Kurku      (komise pro cestovní ruch) 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 239 

Rada města bere na vědomí zprávu o organizačním zajištění činnosti komisí rady měs-
ta dle upraveného Jednacího řádu komisí rady města v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 240 

Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Berana na členství v komisi ŽP a Bc. 
Vojtěcha Spolka v komisi pro občanské záležitosti k termínu 15.05.2015. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 241 
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku 
Český svaz chovatelů, základní organizace Mnichovo Hradiště, IČ 62486381 v objektu 
čp. 1464 v Sokolovské ul. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM  
T: 15.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 242 

Rada města schvaluje text podmínek výběrového řízení na zajištění odborné pomoci v 
konzultační a poradenské činnosti v oblastech urbanismu a architektury města Mnicho-
va Hradiště včetně místních částí, vypracovaný odborem SMRM dne 22.05.2015 s tě-
mito úpravami: 
- podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a urbanismu 
- autorizace výhodou, 
- s výší sazby 800 Kč/hod.  
Z: ved. odboru SMRM  
T: 29.05.2015 (uveřejnění na webových stránkách města, elektronická informace 
ČKAIT a TU Liberec) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 243 

Rada města schvaluje finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města: Zá-
kladní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Základní škola Mnichovo Hradiště, 
Sokolovská 254 a Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přilože-
ných Protokolů o finančním vypořádání za rok 2014. V rámci finančního vypořádání ra-
da města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací ná-
sledovně: 
zisk z hlavní činnosti:        100 % přiděl do rezervního fondu 
zisk z hospodářské činnosti:      80 % příděl do fondu odměn  

                20 % příděl do rezervního fondu 
Z: ved. FŠO 
T: ihned (informování PO) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 244 

Rada města Mnichovo Hradiště dle § 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkursního řízení a konkursních komisí, jako zřizovatel, jmenuje předsedu a 
další členy konkurzní komise: 
a) Mgr. Jiří Bína, člen komise určený městem Mnichovo Hradiště jako zřizovatelem, 
b) Mgr. Pavel Paclt, člen komise určený městem Mnichovo Hradiště jako zřizovatelem, 

(bytem Jaselská 1251, Mnichovo Hradiště), 
c) Ing. Jana Blažková, člen komise určený ředitelem Krajského úřadu Středočeského 

kraje, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, 
d) Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ Dr. E. Beneše, Laurinova 905, Mladá Boleslav, 

jako odborník v oblasti státní správy ve školství, 
e) Mgr. Jana Rašínová, pedagogický pracovník Základní školy Mnichovo Hradiště, So-

kolovská 254, 
f) PhDr. Jana Pavlová, Ph.D., zástupce Středočeského inspektorátu ČŠI, Praha (kon-

taktní adresa ČŠI, U Staré sladovny 470, 288 00 Nymburk) 
g) Mgr. Soňa Razáková, člen školské rady ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 
Za předsedu konkurzní komise Rada města Mnichovo Hradiště jmenuje Mgr. Jiřího Bí-
nu. 
Z: ved. FŠO 
T: informace o jmenování členům do 29.5.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 245 
Rada města schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Mnichovo Hradiště a 
Mgr. Martinem Weissem, Jana Palacha 1109, 293 02 Mladá Boleslav, IČ 8807091073, 
na pořízení a redakční zpracování textů a fotografií pro zpravodaj města KAMELOT, 
vč. administrace městského profilu na facebooku, editace textů na web města a spolu-
práce na vybraných městských tiskovinách, za cenu vydání jednoho zpravodaje ve výši 
6 000 Kč/měsíčně a za dále vyjmenované práce v částce 200 Kč/hod., nejvýše však 
4 000 Kč/měsíčně. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 246 

Rada města schvaluje účast města v realizaci stolního kalendáře (proměny mnichovo-
hradišťských ulic) připraveného Mgr. et Bc. Lenkou Procházkovou, Italská 3, Praha 2 a 
požaduje předložit cenovou kalkulaci na příští jednání rady města. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.05.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 247 

Rada města schvaluje zapůjčení dvou stánků na Dětský sportovní den konaný dne 
30.05.2015 a souhlasí s uveřejněním znaku města mezi sponzory na plakát  této akce.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 248 

Rada města má k návrhu změny záplavového území vodního toku Jizery, oznámené-
mu dopisem Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského 
kraje ze dne 13.05.2015, následující připomínku:  
- Rada Města Mnichovo Hradiště požaduje podrobněji prověřit nově navrhovanou ak-

tivní zónu záplavového území před závodem Kofola, pozemek p. č. 2639/22 v k.ú. 
Mnichovo Hradiště. 

Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 29.05.2015 (informovat KÚ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 249 

Rada města bere na vědomí Zprávu náčelníka MěP o řešených událostech za 2/2015, 
3/2015 a 4/2015. 
Z: náčelník MěP 

  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 
 
 


