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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 33 ze dne 19.10.2015 

 

č. 490 
Rada města nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Úprava vý-
robního areálu PROF SVAR, Přestavlcká 1474, Mnichovo Hradiště“. Požaduje doku-
mentaci doplnit o rozbor stavu nákladní dopravy v Přestavlcké ulici před stavbou a po 
stavbě a dokumentaci dále doplnit o návrh stavebně technických úprav ulice, tzn. rozší-
ření komunikace pro obousměrný provoz nákladní dopravy, parkování rezidentů a za-
jištění bezpečnosti chodců, a to od vjezdu do Profsvaru na křižovatku s Turnovskou 
ulicí. Úpravy ulice zahrnout do stavby jako vyvolanou investici. 
Z: ved. odboru IHK 
T: 26.10.2015 (předat vyjádření stavebnímu úřadu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 491 

Rada města schvaluje uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2446/2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště za předpokladu umístění přípojky do vozovky, řádného povolení stavby 
a zřízení věcného břemene. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.10.2015 (informování žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 492 

Rada města uděluje na základě žádosti ze dne 06.10.2015 souhlas Mateřské škole 
města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, 295 01 Mnichovo Hradiště, k pronájmu jedné 
třídy v objektu mateřské školy ve Veselé ke konání zájmového kroužku výuky anglic-
kého jazyka v období od listopadu 2015 do konce kalendářního měsíce května 2016 za 
cenu 100 Kč/jeden kalendářní měsíc. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 493 

Rada města nemá k návrhu koncepce „Národní plán povodí Labe“ včetně vyhodnocení 
vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví připomínky: 
Z: ved. odbor IKH 
T: 08.11.2015 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 494 

Rada města schvaluje Pravidla pro hlášení městského rozhlasu s účinností od 
01.11.2015, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: ved. odboru SČŽÚ 
T: 01.11.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 495 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit  v „Dotačním programu“, schvále-
ného zastupitelstvem města dne 07.09.2015 usnesením č. 150907/ZM/82,  bod 4.5., 
písm. b) - lhůty pro podání žádostí - změna termínu 02.10. na 31.08. kalendářního roku 
- na následující znění: 
b) na jednorázové akce do 31.01., 31.05. a 31.8. kalendářního roku  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 26.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 496 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitel-
stvo města Mnichovo Hradiště schvaluje „Dotační program“, schválený zastupitelstvem 
města dne 07.09.2015 usnesením č. 150907/ZM/82, jako peněžní fond dle § 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 26.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 497  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 4. Rozpočtové 
opatření v roce 2015 dle přílohy. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 498 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností Colas CZ, a. s. na 
zakázku „Modernizace ulic Jiráskova a obránců míru v Mnichově Hradišti“. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.10.2015 (informování žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 499 

Rada města doporučuje zastupitelstvo města schválit smlouvu o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě na pozemky v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště v rámci stavby “Mnicho-
vo Hradiště, Veselá – kanalizace” se spol. SW Real Estate Management s.r.o., se síd-
lem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, IČ 02627035.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 22.10.2015 (materiál pro ZaMě) 

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