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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 40 ze dne 21.12.2015 

 

č. 604 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – kanalizační přípojka, vodovodní přípojka na pozemky p. č. 1853/4 a p. 
č. 2432/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch V. Krause a J Krausové za jednorázo-
vou 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. 605 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.12.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. Švermové na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.12.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2015 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 606 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.2009 na proná-
jem pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s V. Boříkem na dobu určitou 
1 rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 607 

Rada města bere na vědomí informaci o návrhu nového územního plánu Bakov nad Ji-
zerou z 11/2015 a na základě zápisu ze společného jednání ze dne 09.12.2015 dopo-
ručuje pořizovateli ÚP Mnichovo Hradiště prověřit a případně zajistit návaznost prvků 
územních systémů ekologické stability na ÚP Bakov.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.01.2016 (informovat pořizovatele ÚP Mnichovo Hradiště) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 608 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 136/1 o výměře 53 300 m2 
a p. č. 136/2 o výměře 1 515 m2 ovocný sad v k. ú. Sychrov nad Jizerou J. Kelíškové, 
N. Lutkovovi, P. Matzigovi, J. Němečkovi, M. Vondráčkovi  a J. Zadražilovi.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 609 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 133/1 o 
výměře 1 500 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s M. Vondráčkem na dobu určitou 1 rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 610 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 2337/2 o vý-
měře 3 425 m2 trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 611 
Rada města schvaluje, aby nálezy s pořadovými čísly 1 – 25 v Oznámení o uplynutí 
zákonné jednoleté lhůty od vyhlášení nálezu – evidence k 18.12.2015 byly uloženy do 
ukončení tříleté zákonné lhůty v místech dle předloženého materiálu. 
Z: vedoucí odboru SČŽÚ 
T: 22.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 612 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 14.12.2015. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 613 

1) Rada města schvaluje: 
a) soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické soutěže o návrh revitalizace Ma-

sarykova náměstí v předloženém znění 
b) podrobné zadání architektonicko-urbanistické soutěže v předloženém znění 

2) Rada města bere na vědomí upravený harmonogram soutěže. 
Z: starosta 
T: dle harmonogramu soutěže 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 614 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 25. listopadu 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá Bc. Soně Koškové, tajemnici výše zmíněné komise, předat Komisi pro výchovu 
a vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: .31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 615 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 21.12.2015 dalším členem Komise pro výchovu a 
vzdělávání Svatavu Bukvičkovou. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 616 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 21.12.2015 z Komise pro výchovu a vzdělávání 
Mgr. Evu Hajzlerovou na vlastní žádost. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: .31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 617 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání ZaMě konaného dne 
16.12.2015. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 618 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prováděcí dokumen-
taci akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“, se spo-
lečností Anitas s.r.o., Počernická 168, Praha 10 z důvodů změny předmětu plnění a 
zvýšení ceny o částku 30.000 Kč bez DPH.     
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 23.12.2015 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 proti (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 619 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prováděcí dokumen-
taci akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo Hradiště“ se společ-
ností Anitas s.r.o., Počernická 168, Praha 10, z důvodů rozšíření předmětu plnění a 
zvýšení ceny o částku 35.000 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 23.12.2015 (informovat zhotovitele) 

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