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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 25 ze dne 10.08.2015 

 

č. 381 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění komplexního 
sběru komunálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“ 
vypracovanou společností PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín a 
ukládá vyhlásit výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T: 15.8.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 382 

Rada města nemá ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ02 Střed-
ní Čechy“ připomínky. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.08.2015 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 383 

Rada města schvaluje: 
1) MgA. Jakuba Chuchlíka, architektem města a zplnomocňuje ho zastupováním měs-

ta Mnichovo Hradiště ve všech jednáních a správních řízeních týkajících se archi-
tektury a urbanismu 

2) smlouvu příkazní o odborné pomoci včetně plné moci mezi městem a MgA. Chuch-
líkem. 

Z: ved. odboru SMRM 
T: 11.08.2015 (informovat architekta) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 384  

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 2658/46 o výmě-
ře 1.973 m2 orná půda, p. č. 2658/50 o výměře 1.705 m2 orná půda a p. č. 2658/51 o 
výměře 264 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM  
T: 20.08.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 385 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
2658/46 o výměře 1.973 m2 orná půda, p. č. 2658/50 o výměře 1.705 m2 orná půda a 
p. č. 2658/51 o výměře 264 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště M. Galnorovi. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 386 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 109/1 v k. ú. 
o výměře  540 m2 ovocný sad v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 387 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 109/1 o výměře 540 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště M. Maškovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 388 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků p. č. 1992/112 o vý-
měře 32 m2 za část pozemku p. č. 1992/112 o výměře 42 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 389 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků p. č. 
1992/112 o výměře 32 m2 za část pozemku p. č. 1992/112 o výměře 42 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště se spol. STAVOKOMBINÁT INVEST s. r. o., se sídlem Dr. Milady Ho-
rákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol s doplatkem 500 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 390 

Rada města ukládá odboru SMRM vyvolat jednání se spol. STAVOKOMBINÁT 
INVEST s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol ve 
věci prodeje pozemků za účasti odboru VŽP. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (informovat, kdy bude jednání) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 391 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 793 o výměře 
cca   26 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2015 (zveřejnění na ÚD)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 392 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
793  o výměře cca 26 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. Sychrov nad Jizerou F. 
Hájkovi za kupní cenu 200 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 393 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 197/4 o výměře 
12521 m2 trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 394 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
197/4 o výměře 12521 m2 trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou J. Maruškovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 395 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 350/1 o výměře 
93 m2 zastavěná plocha – zbořeniště, p. č. 355 o výměře 82 m2 zastavěná plocha – 
zbořeniště a p. č 356 o výměře 134 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 396 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
350/1 o výměře 93 m2 zastavěná plocha – zbořeniště, p. č. 355 o výměře 82 m2 zasta-
věná plocha – zbořeniště a p. č 356 o výměře 134 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiš-
tě J. Filipovi. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 397 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků pod komu-
nikací částí p. č. 624/6, p. č. 624/7, p. č. 624/9 o výměře p. č. 624/10 a p. č. 624/11 v k. 
ú. Hoškovice od A. Čecha za kupní cenu 200 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
 T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 398 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 793 o 
výměře 212 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. Dneboh od I. Burdové a O. Hájkové 
za odhadní cenu.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 399 

Rada města schvaluje prodloužení nájmu nebytového prostoru sloužícího jako přístřeší 
v domě čp. 158 V Lípách, Mnichovo Hradiště na dobu určitou od 01.09.2015 do 
30.09.2015 M. Matěchovi.  
Z: vedoucí odboru SVZ  
T: 31.08.2015  

  záznam o hlasování: 4 členů pro, 2 proti  (Mgr. Lochman, Ing. Luka) -  návrh usnesení  
  byl schválen 
č. 400 

Rada města bere na vědomí „Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Mnichovo Hradiště“ organizace Semiramis, o.s., Mladá Boleslav s výhradami.  
Z: ved. odboru SVZ  

  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. Miroslav   K o l o m a z n í k 

ověřovatel 
 


