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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 4 ze dne 01.02.2016 

 

č. 24 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí - kanalizační přípojka na pozemek p. č. 1825 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve 
prospěch V. a M. Pelantových za jednorázovou úhradu 200 Kč za běžný metr trasy bez 
DPH, DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 29.02.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 25 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2446/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště spol. Truck Arena a. s., se sídlem Černá silnice 369, Mnichovo Hradiš-
tě, IČ 28214862 za roční nájemné 1.112 Kč + DPH dle platného cenového předpisu, za 
účelem umístění reklamního totemu.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 proti (Ing. Podzimková, Ing. Mareš) -  návrh usne- 
  sení byl schválen 
č. 26 

Rada města schvaluje dodatek č. 6 na prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 
1078 v ul. Ivana Olbrachta a dodatek č. 7 na prodloužení nájmu nebytových prostor v 
čp. 380 v ul. Jana Švermy v k. ú. Mnichovo Hradiště Základní škole, Švermova 380, 
Mnichovo Hradiště,  IČ 70835730. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 27 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – vodovodní přípojka na pozemek p. č. 845/14 v k. ú. Veselá u Mnichova 
Hradiště ve prospěch J. Herdy za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH, DPH bude 
připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 29.02.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 28 

Rada města doporučuje ZaMě souhlasit se zánikem pohledávky v celkové výši 
589.846,05 Kč po zemřelé J. Sršňové a výmazem této pohledávky z rozvahových i 
podrozvahových účtů pro její další nevymahatelnost.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 19.02.2016 (podklad pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 29 

Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Mnichově 
Hradišti s Martinem Honzů, IČ 75017101, Lipová 1588, Lysá nad Labem.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 30 

Rada města schvaluje cenu stočného u splaškové kanalizace ve Veselé pro r. 2016 ve 
výši 42,21 Kč/m3  vč. DPH. 
Z: ved. odboru IKH 
T:  08.02.2016 (zveřejnění na webu, informace OV Veselá) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 31 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 6. ledna 2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a 
vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 15. 02. 2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 32 

Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 43.250 Kč na rok 2016 Sdružení Čes-
ký ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1, IČ 1545838. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 10.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 33 

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 zastupitelstva města 
konaného dne 25.01.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 34 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 25. listopadu 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi 
Komise pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým 
usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 20.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 35 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na projektové práce pro akci: „Stavba pavilonu MŠ Jaselská, 

Mnichovo Hradiště“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. Project A plus, s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov, IČ: 28828089 
2. Anitas s.r.o., Počernická 168, 100 99 Praha 10, IČ: 00238309 
3. DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183/43, 460 01, Liberec-Liberec I-

Staré Město IČ: 22801936 
4. TopDesign Projekty, s.r.o., Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov, IČ: 22794565 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 03.02.2016 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 36 

Rada města schvaluje dodatečně uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Mni-
chovo Hradiště a společností PROF SVAR, s. r. o. Přestavlcká 1474, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, IČO 47545950 o finančním a organizačním spolupodílnictví na přípravě a 
realizaci úprav Přestavlcké ulice. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.03.2016 (zahájit přípravu zakázky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 37 
Rada města schvaluje pracovní cestu starosty města Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., 
do partnerského města v SRN Erzhausenu ve dnech 03. až 07. února 2016.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                           Mgr. Ji ří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 
 


