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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 19 ze dne 08.06.2015 

 

č. 272 
Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběr-
ných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), čís-
lo 15_SOBS01_4121100005 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Dě-
čín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.6.2015 (zaslání podepsané smlouvy provozovateli) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 273 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2015 ve výši 1.100 Kč organizaci 
Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Ří-
čany, IČ: 40765407, z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.06.2015 – informovat vedoucí knihovny 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 274 

Rada města schvaluje dokumenty „Systém řízení bezpečnosti dětských hřišť v Mnicho-
vě Hradišti“, „Rozvrh kontrol, běžné a korekční údržby dětských hřišť v Mnichově Hra-
dišti a postup při úrazu, nebo jiné mimořádné události“ a vzor „Provozního řádu“, pro 
dětská hřiště v Mnichově Hradišti, vypracované odborem SMRM dne 28.05.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 6.7.2015 (implementace dokumentů do Systému řízení bezpečnosti dětských hřišť) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 275 

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběr architekta města ve složení: 
- Ing. Jana Podzimková    - MgA. Pavel Ševců (náhradník) 
- Ing. arch. Pavel Klápště    - Ing. arch. Václav Zuna (náhradník)  
- Ing. Radek Matějů      - Ing. Martina Nikodémová (náhradník) 
- Ing. Václav Souček     - Eva Štancíková (náhradník) 
- Mgr. Ondřej Lochman    - Ing. Pavel Král (náhradník) 
Předsedou komise jmenuje Ing. arch. Pavla Klápštěho. 
Z:  ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (informovat členy o jmenování) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 276 

Rada města schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. Jakubem Adamcem, Jestřábí 1112/3, 
460 01 Liberec 1, IČ: 88143368 na zhotovení architektonické studie na projekt „Sta-
vební úpravy vstupu do objektu č. p. 1, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště“, za 
částku 64.000 Kč a ukládá odboru SMRM pokračovat v přípravě a realizaci stavby dle 
možností schváleného rozpočtu. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.06.2015 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 277 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na usnesení č. 150413/ZM/38 ze 
dne 13.04.2015.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 278 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na usnesení č. 150413/ZM/37 ze 
dne 13.04.2015.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 279 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků dle geo-
metrického plánu č. 287-18/2015 s J. Vaníčkem pozemek p. č. 161/5 o výměře 21 m2 a 
p. č. 161/4 o výměře 42 m2 za pozemky p. č. 295/2 o výměře 120 m2 a p. č. 295/3 o 
výměře 27 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s tím, že pan Vaníček doplatí městu částku 
200 Kč/m2 celkem 16.800 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 280 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 2340/2 
o výměře 101 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště od H. Šedlbauerové za kupní cenu 480 
Kč/m2, celkem 48.480 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM  
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 281 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod dle geo-
metrického plánu č. 2167-089/2014 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 Středočeskému kraji, Krajské správě a údržbě silnic Středo-
českého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Zborovská 11, Praha 5. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 282 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku p. č. 
2358/1o výměře 108 m2 orná půda a část p. č. 2358/1 ostatní plocha - silnice v k. ú. 
Mnichovo Hradiště bezúplatným převodem od Středočeského kraje, Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Zborovská 11, 
Praha 5.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 283 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemku 
p. č. 803 ostatní plocha – silnice o výměře 299 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště 
Středočeskému kraji, Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Zborovská 11, Praha 5. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 12.06.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 284 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na pozemek p. č. 1992/93 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště za jednorázovou úhradu 650 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového před-
pisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru SMRM      T:30.06.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 285 
Rada města schvaluje podání žádosti o provedení pozemkové úpravy v k. ú. Podolí u 
Mnichova Hradiště Státnímu pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj, pobočka Mla-
dá Boleslav.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.06.2015  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 286 

Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2014 
(včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014) a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města za rok 2014 bez výhrad.   
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned (materiály ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 287 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Mnichovo 
Hradiště za rok 2014. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned (materiály ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 288 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Vnitřní normy č. 8 k postupu zadávání veřejných 
zakázek v předloženém znění s platností od 09.06.2015 (úprava textu v čl. 1, 3, 6, 7 a 
8) 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 09.06.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 289 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konané 
dne 28. května 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a 
bezpečnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 22.06.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 290 

Rada města odvolává členy komise pro dopravu a bezpečnost pana Jiřího Brože a 
Bc. Milana Kubína. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 291 

Rada města jmenuje dalšími členy komise pro dopravu a bezpečnost Mgr. Martinu Ur-
bánkovou a pana Stanislava Brzobohatého. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 292 

Radě města ukládá odboru SMRM  v koordinaci s tajemnicí MěÚ vypracovat metodiku 
připomínkování projektů, které tvoří krajské, státní anebo jiné orgány a které se týkají 
města Mnichovo Hradiště tak, aby tato zaručovala možnost vyjádření se nejen přísluš-
ným úředníkům, ale též příslušným komisím popř. odborné veřejnosti a zájmovým sku-
pinám. 

  Z: ved. odboru SMRM     T: do 30.09.2015 
  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 293 
 Rada města ukládá odboru SMRM  prověřit možnost zřízení autobusové zastávky pro 
 ulici Turnovská, zpracovat návrh jejího umístění včetně vyčíslení nákladů na její zříze-
ní. 
 Z: ved. odboru SMRM 
T: do 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 294 

Rada města ukládá odboru SMRM prověřit možnost zřízení dopravního hřiště stran zá-
konných podmínek jeho provozu, prověřit možnost odkupu pozemku současného do-
pravního hřiště, případně zřízení víceúčelového hřiště v jiné lokalitě, popřípadě poříze-
ní mobilního dopravního hřiště. 
 Z: ved. odboru SMRM 
T: do 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 5 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. Jana  P o d z i m k o v á 
ověřovatel 

 
 


