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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 21 ze dne 29.06.2015 

 

č. 314 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konané 02.06.2015, sou-
hlasí s jeho zveřejnění na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, 
tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště předat komisi kulturní stanoviska přijatá radou měs-
ta.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 03.07.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 315 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání kona-
ných ve dnech 25. března a 3. června 2015, souhlasí s jejich zveřejněním na webových 
stránkách města a ukládá Bc. Soně Koškové, tajemnici výše zmíněné komise, předat 
Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnese-
ním komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 316 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemky p. č. 1992/168, p. č. 
1992/169, p. č. 1992/170, p. č. 1992/171 a p. č. 1992/185 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve 
prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 
24729035 za jednorázovou úhradu 30 Kč za běžný metr trasy bez DPH, DPH dle plat-
ného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.    
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 317 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 31.08.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 318 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. Dunkové na dobu určitou 
3 měsíců, tj. do 30.09.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 319 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště V. Šimůnkové na 
dobu určitou 1 rok, tj. do 31.07.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.07.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 320 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště – D. Bendigové na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 30.09.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 321 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. VII ke smlouvě o závazku veřejné služby ve 
vnitrostátní linkové osobní dopravě, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 31.01.2009 mezi Arrivou Střední Če-
chy s.r.o. a městem Mnichovo Hradiště. 
Z: místostarosta města 
T: 15.07.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 322 

Rada města schvaluje obsah kroniky Mnichovo Hradiště za rok 2014.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 02.07.2015 – informovat paní Dumkovou 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 323 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova ul., Mnichovo Hradiště s V. Holasem na dobu urči-
tou 1 rok, tj. do 30.06.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 324 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek p. č. 
642/1, p. č. 655/1, p. č. 845/9, p. č. 845/14 v k. ú.  Veselá u Mnichova Hradiště ve pro-
spěch spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., se sídlem Čechova 1151, 
Mladá Boleslav, IČ 46356983 za jednorázovou úhradu 500 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 325 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemky p. č. 2404/1, p. č. 2385, 
p. č. 2387/3, p. č. 2389, p. č. 2391/4, p. č. 2391/5, st. p. č. 92 a st. p. č. 1631 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 66.200 Kč bez DPH, DPH 
dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 326 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.02.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště A. Jurínci na dobu určitou do 
31.08.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 327 
Rada města neschvaluje proplacení faktury za způsobenou škodu na majetku JUDr. 
Pavla Kocourka ve výši 26.064 Kč. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 13.7.2015 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 328 

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Řešení dopravy v klidu – území 
města Mnichovo Hradiště“ 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 13.07.2015 (postupovat na výběru dodavatele podle VN č. 8 a možností rozpočtu 
města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 329 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště I. Skokanové na 
dobu určitou 5 let, tj. do 30.06.2020. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 330 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová ul. 683, Mnichovo Hradiště, s přijetím peněžních darů účelově neurčených ve výši 
4.150 Kč a 9.130 Kč (návrh 2 darovacích smluv) od dárce Dopraváček, obecně pro-
spěšná společnost se sídlem Semily, Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28813626. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 331 

Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Mnichovo Hradiště“ ve výši 35.000 Kč T. Trkolovi na objekt Lidická ,Mnichovo 
Hradiště, byt ve vlastnictví pana T. Trkoly, ručitel není požadován. Účel – vytápění – 
výměna kotle (druh půjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 8). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Luka) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 332 

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 
22.06.2015. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.07.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 333 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci “Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mni-

chovo Hradiště“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM  
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. LIPRACO, s.r.o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy       IČ: 25142216 
2. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 146, 295 01 Mnichovo Hradiště  IČ: 03684504 
3. ADAPTA Skála, s.r.o., Jiráskova 89, 295 01, Mnichovo Hradiště   IČ: 29043824 
4. EMH stavební CZ s.r.o., Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8 – Karlín  IČ: 01972197 
5. TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy    IČ: 27568989 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 01.07.2015 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  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  
 

 
Bc. Hana   O t á h a l o v á 

ověřovatel 
 


