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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 5 ze dne 08.02.2016 

 

č. 38 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.02.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Turnovská, Mnichovo Hradiště E. Štrukelové na dobu určitou 
1 rok, tj. do 28.02.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.02.2016 (uzavření dodatku) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 39 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků p. č. 868/10 o výměře 
217 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 447/2 o výměře 97 m2 zahrada, dle 
geom. plánu č. 319-541/2015 st. p. č. 46 o výměře 91 m2 zastavěná plocha, součástí 
pozemku je ostatní stavba bez čp a p. č. 507/1 o výměře 1 582 m2 zahrada za poze-
mek p. č. 454/1 o výměře 3 375 m2 trvalý travní porost v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 11.02.2016 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 40 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků p. č. 
868/10 o výměře 217 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 447/2 o výměře 97 
m2 zahrada, dle geom. plánu č. 319-541/2015 st. p. č. 46 o výměře 91 m2 zastavěná 
plocha, součástí pozemku je ostatní stavba bez čp. a p. č. 507/1 o výměře 1 582 m2 
zahrada ve vlastnictví M. Šťastného v hodnotě 1.613.741 Kč, za pozemek p. č. 454/1 o 
výměře 3 375 m2 trvalý travní porost v k. ú. Dneboh ve vlastnictví města, v hodnotě 
709.740 Kč.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 19.02.2016 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 41 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 124/3 o výměře 1 
832 m2 zahrada, p. č. 124/5 o výměře 5 360 m2 orná půda a st. p. č. 227 o výměře 9 m2 
zastavěná plocha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště 
 Z: ved. odboru IKH 
T: 11.02.2016 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Mareš, p. Korych) -  návrh usne- 
sení byl schválen 

č. 42 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
124/3 o výměře 1 832 m2 zahrada, p. č. 124/5 o výměře 5 360 m2 orná půda a st. p. č. 
227 o výměře 9 m2 zastavěná plocha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště D. Rejzkovi.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 19.02.2016 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Mareš, p. Korych) -  návrh usne- 
sení byl schválen 

č. 43 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu částí pozemků st. p. č. 20, p. č. 25 
a p. č. 709/4 o výměře cca 60 m2 za části pozemků p. č. 709/1, p. č. 29/1 a p. č. 714 o 
výměře cca 60 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 11.02.2016 (zveřejnění na ÚD)  
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 44 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu st. p. č. 20, p. č. 25 a 
p. č. 709/4 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví J. Leksy za části pozemků p. č. 709/1, p. 
č. 29/1 a p. č. 714 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví města v k. ú. Podolí u Mnichova 
Hradiště za dohodnutou cenu 100 Kč/m2.     
Z: ved. odboru IKH 
T: 19.02.2016 (materiál pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 45 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 
na prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31.05.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.02.2016 (uzavření dodatku) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 46 
Rada města schvaluje Změnu rozpočtu - 6. Rozpočtové opatření na rok 2015 
v následujícím znění: 
Zvýšení příjmů: 
- pol. 4116, dotace na OLH                95 tis. Kč 
Snížení příjmů: 
- pol 42.., dotace na SEN škola Sokolovská, MŠ Veselá           6.078 tis. Kč 
(neproběhlo vyúčtování a žádost, bude v 2016) 
- úprava hospodářského výsledku v hosp. činnosti             1.042 tis. Kč 
Zvýšení výdajů: 
- § 1032  Podpora produkční činnosti              95 tis. Kč 
(dotace OLH) 
Z: ved FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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