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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 39 ze dne 14.12.2015 

 

č. 597 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – kanalizační přípojka, vodovodní přípojka na pozemek p. č. 2399 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve prospěch J. Břouška. za jednorázovou úhradu 130 Kč za běžný 
metr trasy bez DPH, DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 598 

Rada města bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci udělení souhlasu 
s aktualizovaným provozním řádem zařízení ke sběru a výkupu odpadů VTOS s.r.o. 
Mladá Boleslav, Laurinova 293, Mladá Boleslav, umístěným na adrese Jiráskova 803, 
Mnichovo Hradiště. K provoznímu řádu má tyto připomínky:  
1) ověřit kapacitu zařízení na str. 5 (původní kapacita 400 t/rok je nyní zvýšena na 

1 000 t/rok) 
2) vyloučit použití palicích souprav, při jejichž použití vznikají emise, viz str. 12 (zaříze-

ní je určeno k výkupu, shromažďování a skladování vyjmenovaných odpadů, viz 
str. 6) 

3) nelze uvažovat se sběrem, výkupem a využíváním autovraků, viz str. 13 (zařízení je 
určeno k výkupu, shromažďování a skladování vyjmenovaných odpadů, viz str. 6) 

4) opravit nepravdivý první odstavec na str. 13, týkající se zvýšení hlučnosti 
5) požadovat finální podobu provozního řádu  
6) prověřit jakým způsobem je zamezeno průniku znečišťujících látek do podzemních 

vod 
Z: ved. odboru IKH 
T: 18.12.2015 (informovat KÚSK) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 599 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště .J.Dunkové na dobu určitou 
6 měsíců, tj. do 30.06.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 600 

Rada města bere na vědomí oznámení záměru „Rozšíření kapacity farmy pro výkrm 
kuřat na maso - Přestavlky“, zaslané KÚSK dopisem ze dne 30.11.2015 pod čj. 
155625/2015/KUSK. K záměru nemá tyto připomínky. Současně zastává názor, že 
záměr není nutné podle zákona č. 100/2001 Sb. dále posuzovat. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 22.12.2015 (informovat KÚSK) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) - návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 601 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí práv k užívání systému vis-
mo ze dne 16.10.2007- pořízení modulu Ověřený snímek webu za cenu 1.900 Kč bez 
DPH a poplatek za provoz 380 Kč za měsíc s platností od 01.01.2016. 
Z: tajemnice MěÚ       
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 602  
Rada města schvaluje uzavření Doplňku č. 10 Smlouvy o nákupu, zpracování a distri-
buci knižních fondů pro Místní knihovnu Dneboh s organizací „Knihovna města Mladá 
Boleslav", Václava Klementa 1229, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 70565872. Dodatek se 
uzavírá od s platností od 01.01.2016 na dobu neurčitou. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 14.12.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 603 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí p. č. 1346/2 o výmě-
ře 148 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná st., p. č. 
1360/2 o výměře 444 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba čp. 193, prům. 
obj., p. č. 1360/3 o výměře 37 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez 
čp. čp./če, jiná st., část p. č. 1341/1 o výměře 200 m2 ostatní plocha – manipulační plo-
cha, p. č. 1344 o výměře 208 m2 trvalý travní porost, p. č. 1345 o výměře 571 m2 trvalý 
travní porost, p. č. 1346/1 o výměře 861 m2 orná půda, p. č. 1360/1 o výměře 1340 m2 
ostatní plocha – manipulační plocha, p. č. 2547/2 o výměře 160 m2 orná půda v k. ú. 
Mnichovo Hradiště spol. Saturn služby s. r. o., se sídlem Lhotice 43, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, IČ 03256197 na dobu určitou 31.03.2016.    
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) - návrh usnesení byl  
  schválen 
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