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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 23 ze dne 27.07.2015 

 

č. 354 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na  proná-
jem  nebytového prostoru v čp. 64 v k. ú. Dneboh (prodejna potravin).  
Z: ved. odboru SMRM  
T: 02.07.2015  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 355 

Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality „Horka“ firmě Forejt Group s.r.o., Lhotice 
40, IČ 2429942, 
- kmeny v kvalitě C a D, v množství cca 3,2 m3, za cenu 1.405 Kč/m3 (bez DPH) 
- dřevo JT tř. V, v množství cca 27 m3, za cenu 805 Kč/m3 (bez DPH). 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2015 (informovat zájemce) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 356 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy  na pronájem 
části pozemku p. č. 1992/131 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM  
T: 15.07.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 357 

Rada města schvaluje podání žádosti o příspěvek v rámci grantového řízení Nadace 
ČEZ na akci „Výsadba aleje ovocných dřevin Kruhy – Hradec, Mnichovo Hradiště“. 
Z: vedoucí odboru SMRM (podání žádosti)  
T: 31.7.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 358 

Rada města souhlasí s dodatečným povolením stavby „Mnichovo Hradiště – optická 
datová síť v sídlišti RD Nad Dolci“ na pozemcích p. č. 2578/3, p. č. 2578/34, p. č. 
2578/2 a p. č. 2578/4 v k. ú. Mnichovo Hradiště investoru stavby spol. FIBERNET, a. 
s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav, IČ 27196763.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2015  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 359 
Rada města má k oznámení záměru „Areál – vodní vlek Veselá u Mnichova Hradiště“, 
zaslaném KÚSK dne 10.07.2015 pod čj. 095003/2015/KUSK, tyto připomínky a dopo-
ručení: 
Rada města zastává názor, že záměr je nutné posoudit dle č. 100/2001 Sb. (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) a doporučuje klást zvýšený důraz zejména na:  
 umístění objektů zázemí v aktivní zóně záplavového území (plán prevence možných 

negativních vlivů při zátopě území)  
 likvidaci splaškových vod - zvážit možnosti likvidace na ČOV Mnichovo Hradiště 
 dopravu - z hlediska stavebnětechnického stavu mostku a ulice K Pískovně 
 preferenci malé varianty vleku  
 důsledné dodržování nočního klidu po 22 h. 
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 posílení výsadby vhodnými dřevinami v pásu mezi Jizerou a pískovnou (záchranný 
pás pro ohrožené druhy živočichů a rostlin)  

Z: odbor SMRM 
T: 31.07.2015 (informovat KÚSK) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 1 (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá-
len 
 

č. 360 
Rada města schvaluje odpis knih z knihovního fondu dle návrhu vedoucí Městské kni-
hovny paní Miroslavy Nitschové ze dne 14.07.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.07.2015 (informovat žadatele) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 361  

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru (prostoru k 
podnikání) 1,01 m2 chodba,1,02 m2 krejčovská dílna,1,03 m2 převlékárna,1,04 m2 WC,   
1,04 m2 sprcha v domě čp. 1142 na Masarykově náměstí v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.08.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 362 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu Bělidla, Mnichovo Hradiště paní M. Šírkové na dobu určitou 1 
rok, tj. do 31.08.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.08.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 363 

Rada města schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu Studentská, Mnichovo Hradiště paní B. Jarošové na dobu urči-
tou 1 rok, tj. do 31.08.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.08.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 364 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu Bělidla, Mnichovo Hradiště panu Z. Antošovi dobu určitou 1 
rok, tj. do 31.07.2016 za podmínky úhrady dlužné částky. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.07.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 365 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu Bělidla, Mnichovo Hradiště s manželi Ž. Walkowskou a T. Ra-
faelem Walkowskim na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.08.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.08.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 366 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2348   
v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem umístění reklamního poutače.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 23.04.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 367 

Rada města schvaluje 
- výzvu k podání nabídky na akci „Hradec – obnova tůní”, vypracovanou odborem    
   SMRM a Ing. Janou Charvátovou   

- hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM 
a dále ukládá oslovit tyto uchazeče: Stavotrans, s.r.o. Černá silnice 369, 295 01 Mni-
chovo Hradiště Hradiště,  
IČ: 26160781, DIČ: CZ26160781; H-INTES, s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Bo-
leslav, IČ: 25636332, DIČ: CZ25636332; Ing. Zbyněk Hýzler, Jílová 1316, 295 01 Mni-
chovo Hradiště, IČ: 18566529 DIČ: CZ5611040578 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 27.7.2015 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 

č. 368  
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu Poříčská, Mnichovo Hradiště paní A. Paldusové na dobu urči-
tou 1 rok, tj. do 31.08.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.08.2015 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 369 
Rada města schvaluje přijetí knižních darů v celkové hodnotě 1.277 Kč pro Městskou 
knihovnu Mnichovo Hradiště dle přiloženého seznamu. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 10.08.2015 (informovat vedoucí knihovny) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 370 

Rada města Mnichovo Hradiště souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny 
v Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, o 1 oddělení, to je o 30 dětí – 
ze stávajících 120 na 150 dětí. Nové oddělení bude umístěno v budově ZŠ v budově 
Chanos v Sokolovské ul.  
Z: ved.FŠO 
T: ihned 

záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 371 

Rada města Mnichovo Hradiště bere na vědomí Zprávu o daňové kontrole čj. 
3060593/15/2112-60563-204400; kontrola byla zahájená 9.7.2014 a ukončená 
v červnu 2015. Kontrolu provedl Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviš-
tě Mladá Boleslav.  
Z: ved.FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 372 

Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn.Hradiště s.r.o. a 
dle § 102 odst. 2 písm.c) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a po vzájemné 
dohodě smluvních stran odvolává z funkce jednatele společnosti KLUB Mn.Hradiště 
s.r.o. Jana Kurku, bytem  17.listopadu 1195, 293 01 Mladá Boleslav, s účinností od 
14.08.2015. 
Z: starosta města 
T: 15.08.2015 
záznam o hlasování: 4 členové pro, zdržel se 1 (Ing. Kolomazník), proti – 1 (Ing. Pod-
zimková -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej   L o c h m a n, Ph.D.               Mgr. Jiří   B í n a    
           starosta města                              místostarosta
  
 
 
 
 
 

 
Bc. Hana  O t á h a l o v á  

ověřovatel 
 


