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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 31 ze dne 07.10.2015 

 

č. 467 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Lhotice p. č. 250/16, 17, 18 – nový 
kNN 3RD“, v k. ú. Lhotice u Bosně ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu 
2.300 Kč + DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené 
částce bez DPH.    
Z: ved. odboru SMRM  
T: 31.10.2015 (odeslání smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 468 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku p. č. 2578/54 o výmě-
ře 6 285 m2 orná půda za pozemek města p. č. 2578/51 o výměře 5 988 m2 orná půda, 
oba v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 10.10.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 469 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města směnu pozemku p. č. 2578/54 o výmě-
ře 6 285 m2 orná půda za pozemek města p. č. 2578/51 o výměře 5 988 m2 orná půda, 
oba v  k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 22.10.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 470 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na zpětný prodej pozemku p. č. 2337/2, tr-
valý travní porost, o výměře 3 425 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště M. Kocmanovi. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 10.10.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 471 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města zpětný prodej pozemku p. č. 2337/2, 
trvalý travní porost, o výměře 3 425 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště M. Kocmanov. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 22.10.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 472 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 663 v k.ú. Hoškovi-
ce o výměře 58 m2 M. a N. Váňovým. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 10.10.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
. č. 473 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konaného 
23.9.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ předat komisi cestovního ruchu stanoviska přija-
tá radou města k jednotlivým usnesením komise.  
Z: Tajemník MěÚ      
T: 09.10.2015 (uložení na web města)  

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



Strana 2 (celkem 3) 

č. 474 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na 
prodloužení nájmu - Bělidla, Mnichovo Hradiště R. Švorcové na dobu určitou 3 měsíce, 
tj. do 31.01.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 475 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.11.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská ul., Mnichovo Hradiště s Ž. Knotkovou na dobu 
určitou 1 rok, tj. do 31.10.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 476 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.09.2014 na 
prodloužení nájmu - Bělidla, Mnichovo Hradiště R. Laubeovi na dobu určitou 1 rok, tj. 
do 31.10.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 477 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 31.12.2015. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 478 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 16. září 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
Bc. Soně Koškové, tajemnici výše zmíněné komise, předat Komisi pro výchovu a vzdě-
lávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 479 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 10. září 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 30.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 480 

Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace z „Programu účelové neinvestiční do-
tace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015“ 
dle přiložené smlouvy. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 481 
Rada města schvaluje doplnění komisí pro výběrová řízení: 
- na vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví o Mgr. Kamilu Galetkovou, tajem-

nici MěÚ 
- na vedoucí Odboru správních činností a živnostenský úřad o Ing. Radka Matějů, ve-

doucího Odboru výstavby a životního prostředí 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  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 
 
 


