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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 18 ze dne 01.06.2015 

 

č. 250 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 01.06.2015. 
Z: místostarosta města 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 251 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí na pozemek p. č. 2341/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch L. Vávro-
vé za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.06.2015  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 252 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 525/6 o 
výměře 90 m2 v k. ú. Hoškovice a neschvaluje jeho zveřejnění o prodeji. 
Z: ved. odboru SMRM  
T: 04.06.2015 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 253 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 525/6 o vý-
měře cca 280 m2 orná půda v k. ú. Hoškovice a neschvaluje jeho zveřejnění o prodeji.   
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.06.2015 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 254 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej bytu č. 1141/2 včetně podílu 
jednotky na společných částech domu a pozemků p. č. 2085/12 a p. č. 2085/13 v ul. 
Čsl. armády v k. ú. Mnichovo Hradiště a neschvaluje jeho zveřejnění o prodeji. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.06.2015 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 255 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemků p. č. 2797/17 
o výměře 229 m2, p. č. 2446/16 o výměře 42 m2 a p. č. 2446/17 o výměře 1093 m2 vše 
ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště dle geom. plánu č. 2167-089/2014. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.06.2015 (zveřejnění na ÚD)  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 256 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemku p. č. 803 o 
výměře 299 m2 ostatní plocha v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.06.2015 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 257 
Rada města souhlasí s podáním žaloby na vymáhání dlužného nájemného za užívání 
bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště proti H.  Čonkové a se zmocněním v zastupování v 
této věci JUDr. Ivou Misíkovou, Smetanova 834, Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru SMRM     
T: 08.06.2015  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 258 
Rada města souhlasí s podáním žaloby na vymáhání dlužného nájemného za užívání 
bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště L. Vránové  a se zmocněním v zastupování v té-
to věci JUDr. Ivou Misíkovou, Smetanova 834, Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 08.06.2015  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 259 
Rada města souhlasí s podáním žaloby na vymáhání dlužného nájemného za užívání 
bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště V. Blimlové a se zmocněním v zastupování v té-
to věci JUDr. Ivou Misíkovou, Smetanova 834, Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 08.06.2015  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 260 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2015 ve výši 3.000 Kč Dobrovolnému 
svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.06.2015 – provedení platby 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 261 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet a Zprávu 
o finančním hospodaření Dobrovolného svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 259 
01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621 za rok 2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.06.2015 (podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 262 
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Škoda auto, a. s. na 
dar ve výši 80.000 Kč v rámci grantového programu Škoda auto pro rok 2015 „Doprav-
ní bezpečnost“, na akci „Zvýšení bezpečnosti v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci a 
Studentská“. 
Z: vedoucí odboru SMRM (předání smlouvy dárci k podpisu) 
T: 08.06.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 263 
Rada města schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč z Grantové výzvy města 5x5 těmto 
žadatelům: 
1. Janatka Aleš, MSK Sportovní dětský den v MH 
2. Obermajer Filip Festival No Waves v MH 
3. Motlová Dagmar, Farmářka z ráje Jídlo chutná i léčí aneb zdravé piknikování v MH 
4. Holas Václav Okolo Káčova - silniční cyklistický závod 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.06.2015 – informovat žadatele 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 264 
Rada města schvaluje smlouvu o vzájemném postupu při zajišťování výstavby rodin-
ného domu a dopravního terminálu ve Švermově a Dvořákově ulici v Mnichově Hradiš-
ti,  vypracovanou odborem SMRM dne 25.05.2015.  
Z:  ved. odboru SMRM 
T: 08.06.2015 (odeslání smlouvy p. Pelantovi) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 265 
Rada města schvaluje účast města na vydání stolního kalendáře (proměny mnichovo-
hradišťských ulic) připravovaného Mgr. et Bc. Lenkou Procházkovou, Italská 3, Praha 2 
za  cenu 32.250 + DPH a finanční odměnu autorce  5.000 Kč. Prodejní cena kalendáře 
bude 80 Kč za kus. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 05.06.2015 (informovat Mgr. Et. Bc. Procházkovou) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 266 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 Vnitřní normy č. 14 Zásady pro školení o bezpeč-
nosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců s platností od 02.06.2015 v předloženém 
znění. 
Z: Taj. MěÚ 
T:  ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 267 
Rada města schvaluje dodatek č. 4 vnitřní normy č.7 – provoz mobilních telefonů (ak-
tualizace služebních telefonních čísel) s platností od 02.06.2015 v předloženém znění  
Z: taj. MěÚ 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 268 
Rada města schvaluje termíny jednání rady města v letních měsících 2015 takto:  
29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08. a 31.08.2015. 
Z: taj. MěÚ 
T: ihned  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 269 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit písemná pravidla regulace loterií 
a jiných podobných her na území města Mnichovo Hradiště, které se stanou přílohou č. 
2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podob-
ných her na území města Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. OVV 
T: 10.06.2015 (podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 270 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit přílohu č. 1 k Obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území 
města Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. OVV 
T: 10.06.2015 (podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 271 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou doku-
mentaci stavby „Školní jídelna, Mírová, Mnichovo Hradiště“ se společností TopDesign 
Projekty, s.r.o., Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov, IČ: 227 94 565, spočívající ve změně 
termínu zahájení zpracování prováděcí a zadávací dokumentace. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 02.06.2015 (uzavření dodatku č.2) 
záznam o hlasování: 6 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. Jan   M a r e š 
ověřovatel 


