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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 36 ze dne 23.11.2015 

 

č. 537 
Rada města bere na vědomí informaci Stavebního bytového družstva, se sídlem Má-
chova 23, Mnichovo Hradiště o chystané přípravě podání žaloby na Pozemkový úřad 
za účelem zjištění, zda pozemek p. č. 1494 v k. ú. Mnichovo Hradiště nebyl restituen-
tovi vydán neoprávněně.  
Z: ved. odboru IKH 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 538 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků p. č. 447/2 o výměře 97 
m2, p. č. 448/2 o výměře 388 m2, p. č. 507/1 o výměře 318 m2, p. č. 868/10 o výměře 
217 m2 a st. p. č. 46 o výměře 967 m2 za pozemek p. č. 454/1 o výměře 3.375 m2 
v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 26.11.2015 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 539 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 197/2 o výměře 
2.093 m2 trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou.    
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.11.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 540 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků p. č. 2490/151 o výměře 
345 m2, p. č. 2491/16 o výměře 3 m2, p. č. 2495/1 o výměře 106 m2 a p. č. 2495/11 o 
výměře 32 m2, p. č. 2490/47 o výměře 66 m2, p. č. 2491/2 o výměře 110 m2, p. č. 
2491/17 o výměře 34 m2, p. č. 2491/18 o výměře 42 m2 vše ostatní plocha, ostatní ko-
munikace v k. ú. Mnichovo Hradiště za pozemky p. č. 650 o výměře 491 m2, p. č. 560/7 
o výměře 84 m2 a p. č. 560/10 o výměře 501 m2 ostatní plocha v k. ú. Podolí u Mnicho-
va Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.11.2015 (zveřejnění na ÚD)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 541 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu p. č. 2490/151 o vý-
měře 345 m2, p. č. 2491/16 o výměře 3 m2, p. č. 2495/1 o výměře 106 m2 a p. č. 
2495/11 o výměře 32 m2 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hra-
diště ve vlastnictví ZD Březina nad Jizerou, družstvo, se sídlem Březina 41, IČ 
00105309, v hodnotě 145 Kč m2 za pozemek p. č. 650 o výměře 491 m2 ostatní plocha 
v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště ve vlastnictví města v hodnotě 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 04.12.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 542 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení budoucí bezúplatné nabytí 
částí pozemků p. č. 904/1 cca 1022,5 m2 a p. č. 850/1 cca 23,8 m2 v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Smí-
chov, Praha, IČ 70891095 do vlastnictví města.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 04.12.2015 (materiál pro ZaMě) 

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



Strana 2 (celkem 2) 

č. 543 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti České re-
publice – Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Pra-
ha 3 o bezúplatný převod pozemku p. č. 663/7 o výměře 134 m2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště a bezúplatné nabytí pozemku 
do majetku města.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 04.12.2015 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 544 

Rada města nesouhlasí v řízení ve věci změny integrovaného povolení pro zařízení 
„Farma výkrmu brojlerů Přestavlky“ společnosti ZD Březina nad Jizerou, Březina 41, 
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště se zrušením povinnosti vést provozní evidenci 
zdroje znečišťování ovzduší, se zrušením souhlasu k nakládání s nebezpečným odpa-
dem a s upuštěním od měření účinnosti spalování u nevyjmenovaných zdrojů znečiš-
ťování.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.11.2015 (informovat KÚ) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 545 

Rada města bere na vědomí Analýzu vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané ob-
jekty v majetku města Mnichovo Hradiště, vypracovanou spol. Porsenna o.p.s., Bys-
třická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392. 
Z:  ved. odboru IKH   
T: 30.11.2015 (informovat autora) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 546 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2751/3 o vý-
měře 100 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení příjezdové cesty s možností 
parkování osobních automobilů S. Bechyněmu za roční nájemné 5 Kč/m2, na dobu ur-
čitou 10 let.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení  
  byl schválen 
č. 547 

Rada města bere na vědomí konání firemní akce společnosti JaP Jacina, s.r.o., Ná-
kladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 25655108, dne 03.12.2015 a schvaluje 
ukončení konání akce nejpozději do 24.00 hod. téhož dne.    
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2015 

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