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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 7 ze dne 22.02.2016 

 

č. 68 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – vodovodní přípojka ke kiosku na pozemku p. č. 792/10 v k. ú. Dneboh 
ve prospěch S. Fanty za jednorázovou úhradu 100 Kč za běžný metr trasy bez DPH, 
DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.03.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 69 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.02.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště P. Urbanovi na dobu určitou 
1 rok, tj. do 28.02.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.02.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 70 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 25.01.2016, 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: 29.02.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 71 

 Rada města schvaluje vyjádření k územnímu řízení na akci: „Okružní křižovatka Mni-
chovo Hradiště“ ze dne 15.02.2016.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 01.03.2016 (odeslání vyjádření žadateli)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 72 

Rada města bere na vědomí Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje v období 02/2012-01/2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.02.2016 (odeslat odpověď) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 73 

Rada města schvaluje: 
1) smlouvu o dílo na projektové práce pro akci: “Stavba pavilonu MŠ Jaselská, Mni-

chovo Hradiště“ za částku 234.000 Kč bez DPH se společností UNIVES spol. s r.o., 
Pod Brentovou 555/6, 150 00, Praha - Smíchov IČ:45310165. 

2) výjimku z vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH      
T: 23.02.2016 (uzavření SoD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 74 

Rada města souhlasí s tím, aby v letech 2016 až 2018 byla vždy 10.03. vyvěšena na 
budově radnice vlajka Tibetu jako symbolické vyjádření podpory ochrany lidských práv 
Tibeťanů. 
Z: vedoucí odboru SČŽÚ     T: 10.03.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 75 
Rada města souhlasí s užitím znaku města na plakátech a dalších tiskovinách propa-
gujících akci Jaro v sadu/ Podzim v sadu – Vysvoboďte zakletý sad aneb šípková rů-
ženka na období roku 2016. Zároveň rada města souhlasí s prominutím platby za užití 
znaku města. 
Z: vedoucí odboru SČŽÚ 
T: 26.02.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl ¨
  schválen 
č. 76 

Rada města souhlasí s užitím znaku města jako obrazové přílohy vědecké publikace 
Klíč ke znakům měst České republiky pro žadatele Petra Houzara. Zároveň rada města 
souhlasí s prominutím platby za užití znaku města. 
Z: vedoucí odboru SČŽÚ 
T: 26.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 77 

Rada města schvaluje dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sazebník úhrad za poskytování 
informací s platností od 01.03.2016 v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 78 

Rada města schvaluje poskytnutí odměn za práci v přestupkové komisi v roce 2015 
členům komise – Bc. Janě Škodové ve výši 735 Kč, Josefu Buškovi ve výši 7.350 Kč a 
Václavu Ševčíkovi ve výši 7.350 Kč 
Z: vedoucí FŠO 
T: 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 79 

Rada města schvaluje poskytnutí odměn za práci v přestupkové komisi ve výši 50% 
maximální částky určené členům zvláštního orgánu za výkon funkce dle platného naří-
zení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s platností od 
01.03.2016. Částka se stanovuje jako odměna za jedno zasedání zvláštního orgánu 
města – komise pro projednávání přestupků. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 01.03.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 80 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 28. ledna 2016, 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: 02.03.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 81 
Rada města schvaluje: 
1) projekt situační prevence „Modernizace a rozšíření MKDS - Mnichovo Hradiště“.  
2) podání žádosti o státní účelovou dotaci na projekt „Modernizace a rozšíření MKDS - 

Mnichovo Hradiště“ z programu Prevence kriminality 2016 ve výši 350.000 Kč a za-
vazuje se k uhrazení dalších nákladů (dle rozpočtu projektu) spojených s realizací 
projektu nad rámec poskytnuté dotace. 

3) Bezpečnostní analýzu a Plán prevence kriminality na roky 2016 - 2017. 
Z: starosta města 
T: do 29.02.2016 (podání žádosti o dotaci)  

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