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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 37 ze dne 30.11.2015 

 

č. 548 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 2337/2 o vý-
měře 3425 m2 trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 03.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 549 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 09.11.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště, předat komisi stanoviska 
přijatá radou města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.12.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 550 

a) Rada města bere na vědomí žádost ze dne 30.9.2015 (doručeno městu 19.10.2015) 
společnosti Saturn, spol. s r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, Praha 2, IČ 47534010, 
o převedení smluvních závazků ze smluv: Smlouva o dílo – správa a údržba veřej-
ného WC, Nádražní ul., Obstaravatelská smlouva – správa zemníku Ptýrovec a Ná-
jemní smlouva – nebytové prostory v ul. Hrnčířská 193 MH, na společnost Saturn 
služby s.r.o, Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 03256197, a s převedením 
smluvních závazků nesouhlasí.  

b) Rada města souhlasí na základě výše uvedené žádosti s ukončením platnosti smluv 
uzavřených se Saturnem, spol. s r.o. Praha na správu a údržbu veřejných WC a na 
správu zemníku Ptýrovec k 31.10.2015. 

c) Rada města ukládá odboru IKH připravit výběrové řízení na zajištění správy a údrž-
by veřejných WC v Nádražní ulici a výběrové řízení na správu zemníku Ptýrovec.  

d) Rada města výše uvedenou žádost společnosti Saturn, spol. s r.o., se sídlem Oldři-
chova 247/5, Praha 2, IČ 47534010 na ukončení pronájmu  nebytových prostor 
v ul. Hrnčířská 193 posuzuje jako výpověď z nájemní smlouvy a souhlasí 
s ukončením této nájemní smlouvy s měsíční výpovědní dobou (dle smlouvy), to je 
k 30.11.2015.  

Z: vedoucí odboru IKH 
T/1: 04.12.2015 (informovat Saturn s.r.o. Praha a Saturn služby s.r.o. Lhotice)  
T/2: 31.03.2016  (uskutečnit výběrové řízení) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 551 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  Obecně závaznou vyhlášku 
města Mnichovo Hradiště č. 6/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2014 ze dne 28.04.2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.12.2015 předložit ZaMě 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 552 

Rada města revokuje usnesení č. 47 ze zasedání 09.02.2015 o poskytnutí příspěvku 
na projekt aplikace „Mladoboleslavsko“ do mobilních telefonů společnosti Kultura Mla-
dá Boleslav, Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 28166426, DIČ: 
CZ28166426 ve výši 20.000 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.12.2015 informovat FŠO 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 553 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konané 11.11.2015, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetko-
vé, tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště předat komisi kulturní stanoviska přijatá radou 
města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2015  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 554 

Rada města schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy o nájmu prostor v čp. 
148 v ul. V Lípách pro účely muzea města s Národním památkovým ústavem, Vald-
štejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, Územní památková správa Čech 
v Praze, Sabinova 373/5, 130 01 Praha 3, IČ 75032333,  zastoupeným Radovanem 
Chmelem, vedoucím správy zámku Mnichovo Hradiště, na dobu určitou do 31.12.2016. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 555 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla 
spolku Sychrovák z. s., IČ 28559771 na adrese Mnichovo Hradiště, místní části Sych-
rov čp. 1.   
Z: ved. odboru SMRM 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 556 

Rada města bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje vy-
psání nového výběrového řízení na „Zajištění komplexního sběru komunálního odpadu 
na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 04.12.2015 (rozeslání výsledků VŘ uchazečům) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 557 

Rada města revokuje usnesení č. 521 ze dne 16.11.2015 a schvaluje finanční dar ve 
výši 5.000 Kč spolku Meza, Lomená 1444, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 04245121. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.12.2015 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 558 

Rada města bere na vědomí rezignaci RNDr. Jiřího Hozmana Ph.D. na členství 
v komisi cestovního ruchu k termínu 18. 11. 2015. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.12.2015, informovat RNDr. Hozmana 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 559 

Rada města schvaluje ukončení nájmu pozemků (sadu) v k. ú. Sychrov nad Jizerou dle 
nájemní smlouvy ze dne 28.05.1996 se ZD Březina nad Jizerou, se sídlem Březina 41, 
294 11 Loukov u Mnichově Hradiště, IČ 00105309 dohodou k 31.12.2015.  
Z: ved. odboru IKH    T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 560 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 02.11.2015, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města 
k jednotlivým usnesením komise.   
Z: tajemnice MěÚ    T: 15.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 561 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 136/1 o výměře 
53300 m2 a p. č. 136/2 o výměře 1 515 m2 ovocný sad v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 03.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 562 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy ze dne 
20.11.2009 na pronájem pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s panem Ing. 
Vladimírem Boříkem, bytem Mnichovo Hradiště, místní část Sychrov 45.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 03.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 563 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 133/1 o 
výměře 1500 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 03.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 564 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konaného 
18.11. 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, předat komisi cestovního ruchu stanoviska přijatá radou města 
k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 04.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 565 

Rada města schvaluje Pravidla pro užívání znaku a vlajky města Mnichovo Hradiště 
s účinností od 01.12.2015, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách měs-
ta. 
Z: ved. odboru SČŽÚ 
T: 01.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 566 

Rada města schvaluje Pravidla pro udělování záštity města Mnichovo Hradiště a jeho 
představitele s účinností od 01.12.2015, souhlasí s jejich zveřejněním na webových 
stránkách města. 
Z: ved. odboru SČŽÚ 
T: 01.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 567 

Rada města souhlasí s udělením záštity města Mnichovo Hradiště Městskému parla-
mentu dětí a mládeže. Zároveň souhlasí s užitím znaku města Mnichovo Hradiště na 
materiálech a tričkách sloužících k propagaci Městského parlamentu dětí a mládeže. 
Z: ved. odboru SČŽÚ   T: 01.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 568 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 22.06.2015, o regu-
laci provozování loterií a jiných podobných her na území obce (doplnění textu “ v Přílo-
ze č. 2“ do čl. 2 vyhlášky). 
Z: ved. odboru SČŽÚ 
T: 01.1.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 569 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 16.11.2015. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 570 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru od dárce Česká republika - Hasičský zá-
chranný sbor Středočeského kraje, ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČ 
70885371, v podobě gumového nafukovacího člunu Dinghy 500, který bude sloužit pro 
potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 571 

Rada města pověřuje na návrh tajemnice Mgr. Kamily Galetkové  řízením Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví Martinu Koliášovou, DiS. od 01.12.2015 do doby jmenová-
ní nového vedoucího odboru. 
Z: tajemnice  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 572 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Mnichovo 
Hradiště a Mgr. Martinem Weissem, Jana Palacha 1109, 293 02 Mladá Boleslav, na 
pořízení a redakční zpracování textů a fotografií pro zpravodaj města KAMELOT ze 
dne 26.05.2015 (prodloužení platnosti smlouvy o 1 rok) za stejných podmínek (cenu 
vydání jednoho zpravodaje ve výši 6.000 Kč/měs. a za dále vyjmenované práce v část-
ce 200 Kč/hod., nejvýše však 4.000 Kč/měs.) 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 573 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 30.11.2015 PhDr. Lenku Sosnovcovou z  Komise 
pro občanské záležitosti na vlastní žádost.   
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 574 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 30.11.2015 dalším členem Komise pro dopravu a 
bezpečnost Bc. Petra Koženého. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 575 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 12. listopadu 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 16. prosince 2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 576 
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

a) rozpočet města na rok 2016 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh roz-
počtu na rok 2016 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města a plán hospodářské činnosti) takto: 

       čisté příjmy rozpočtu………………… 130.154 tis. Kč 
       čisté výdaje rozpočtu………………… 123.644 tis. Kč (z toho inv. 19.580 tis. Kč) 
       saldo rozpočtu – přebytek …………..     6.510 tis. Kč 
       financování ……………….…………..   - 6.510 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 dle tabulky č. 9 materiálu 
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že ve výdajové stránce roz-

počtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem pro-
vozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednot-
livých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a investičních výdajů dle jed-
notlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2016.  

3) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že v rámci plánu hospodář-
ské činnosti na rok 2016 nesmí být překročen stanovený celkový objem nákladů 
hospodářské činnosti. 

4) Rada města doporučuje zastupitelstvu vymezit na rok 2016 limity mzdových pro-
středků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský 
úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 20.200 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 3.450 tis. Kč 
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 703 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 565 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 280 tis. Kč 

5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci navrhovaného rozpočtu 
schválit v roce 2016 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím 
města: 

a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.300 
tis. Kč 

b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 2.700 tis. Kč 
c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 

2.400 tis. Kč 
6) Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit v roce 2016 převod finančních 

prostředků z fondu rozvoje bydlení do rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč. 
7) Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit v roce 2016 převod finančních 

prostředků z rozpočtu do  fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve 
výši 2.150 tis. Kč.  

8) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2016 objem finančních 
prostředků určených k poskytování dotací v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 
2.000 tis. Kč. 

9) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2016 objem finančních 
prostředků určených k poskytování dotací v rámci „Programu pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů na-
cházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště“ ve výši 300 
tis. Kč. 

Z: ved. FŠO 
T: 04.12.2015 (materiál do ZaMě) 

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



Strana 6 (celkem 6) 

č. 577 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem budovy čp. 880, která je sou-
částí pozemku p. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, jiné stavby bez čp/če, kte-
rá je součástí pozemku p. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha a pozemku p. č. 
397/1 o výměře 2186 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 03.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 578 

Rada města v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  
a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 Sb., č. 
201/2009 Sb., č. 381/2010 Sb., č. 44/2011 Sb., č. 448/2011 Sb., č. 224/2014 Sb., č. 
303/2014 Sb. a č. 278/2015 Sb., stanovuje s účinností od 01.11.2015 plat ředitelce Zá-
kladní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. Evě Hajzlerové, řediteli Základní 
školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mgr. Vladimíru Čermákovi, a ředitelce Ma-
teřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683,  paní Aleně Volfové, dle přílohy 
č. 1). 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 579 

Rada města stanovuje za období červenec - listopad 2015 odměny ředitelům příspěv-
kových organizací města dle návrhu v příloze č. 2). Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc listopad 
2015, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení 
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 
2015. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 580 

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 500 Kč Českému červenému kříži, Oblastní 
spolek Mělník, Kokořínská 3465, 270 01 Mělník na ocenění dárce (Martin Grmolenský) 
poskytující bezplatně krev. 
Z: ved. FŠO 
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. Jan   M  a r e š 

ověřovatel 
 


