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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 8 ze dne 07.03.2016 

 

č. 82 
Rada města schvaluje příkazní smlouvu se společností Compag Mladá Boleslav s.r.o. 
(IČ 47551984) na zajištění nuceného odtahu motorových vozidel na pozemních komu-
nikacích v územním obvodu města a platností od 01.05.2016. Rada města dále schva-
luje pravidla a ceník města Mnichovo Hradiště pro odstraňování a nucené odtahy vozi-
del, jejich skladování a ostrahu  
Z: ved. odboru IKH  
T: 01.04.2016 (zajištění podpisu smlouvy) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 83 

Rada města neschvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve 
výši 0,3 % od 01.04.2016 a neschvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských 
bytů, které byly přiděleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města 
Mnichovo Hradiště pro pronájem obecních bytů. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2016  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 84 

Rada města ukládá odboru IKH  zveřejnit záměr prodeje hrobové nástavby/hrobky, kte-
ré jsou vedeny v majetku města. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 85 

Rada města:  
1) schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2015 o výsledcích inventarizace majetku 

k 31.12.2015, (příloha č. 1) včetně veškerých návrhů na opatření ke zjištěným sku-
tečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2015, jak je popsáno 
v Inventarizační zprávě za rok 2015 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní 
evidence a inventurních soupisů (příloha č. 1a). 

2) bere na vědomí odpis majetku na městském úřadu v roce 2015 ve výši 
1.215.569,76 Kč, z toho účet 022 celkem 735.409 Kč, účet 028 celkem 457.702,44 
Kč, účet 902 celkem 22.458,32 Kč (příloha č. 2, 3a – 3b). 

3) bere na vědomí odpis majetku v organizacích města za rok 2015 v celkové hodnotě 
47.760,70 Kč dle přílohy č. 4. 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2016  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 86 

Rada města schvaluje upravenou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad La-
bem, Klíšská 940 na pozemky p. č. 2681/16, p. č. 2439/13, p. č. 2446/2, p. č. 2658/60, 
p. č. 2681/9, p. č. 2681/10 v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 175 
Kč/m2 ostatní komunikace, 350 Kč/m2 silnice a 175 Kč/m2 orné půdy bez DPH, DPH 
dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2016  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 87 
Rada města schvaluje aktualizaci podmínek zadání projektových prací na akci: „Dětský 
dům Mírová, Mnichovo Hradiště“, a doplnění člena hodnotící komise o architekta města 
- podle návrhu odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.03.2016 (odeslání výzvy uchazečům) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 88 

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 neurčitou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 89 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Hřiště Masarykovo náměstí 244, Mni. Hradiště“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. Saturn služby s.r.o., Lhotice 43, 295 01, Mnichovo Hradiště,     IČ: 03256197  
2. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 1460, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ:03684504  
3. LIPRACO, s.r.o., Víta Nejedlého 919, 295 01, Mnichovo Hradiště,   IČ:25142216 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.03.2016 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 90 

Rada města schvaluje aktualizované vyjádření k územnímu řízení na akci: „Okružní 
křižovatka Mnichovo Hradiště“ ze dne 02.03.2016. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 14.03.2016 (odeslání vyjádření žadateli) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 91 

Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 520.000 Kč M. Kolomazníkovi na objekt k bydlení 
Jiráskova, dům ve vlastnictví M. Kolomazníka, ručitelé: P. Kolomazníková a J. Kolo-
mazníková. Účel: střechy – výměna krytiny (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu 
„Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 1), půdní ve-
stavba bytu – vznik dvou nových bytových jednotek (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Sta-
tutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 4). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 92 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1/2016 ke smlouvě o provozování veřejné 
linkové osobní dopravy ze dne 17.03.2003 mezi Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o. 
a městem Mnichovo Hradiště. 
Z: místostarosta města     T: 10.03.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 93 

Rada města schvaluje smlouvu mezi Městem Mnichovo Hradiště a organizací „INEX- 
Sdružení dobrovolných aktivit“, Varšavská 30, 120 00 Praha 2, IČ 18629008, o společ-
ném pořádání dobrovolnického projektu „Dobrovolníci pro obce a organizace“ 
v termínu 24.07.2016-07.08.2016 v předloženém znění. 
Z: starosta města      T:  09.03.2016 (odeslání smlouvy) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 94 
Rada města schvaluje přihlášení se k iniciativě Participace, komunikace, transparent-
nost (PAKT). PAKT je projektem koalice nestátních organizací: Agora CE, Centrum pro 
komunitní práci střední Čechy (CPKP), Partnerství, Zelený kruh a Stiftelsen IdéBanken 
(Norsko). 
Z: starosta města 
T:  15.03.2016 (vyřízení přihlášení se k PAKTu, naplňování PAKTu) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 95 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 07.03.2016 Romanu Henczeovou z funkce tajemní-
ka v Komisi kulturní. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 96 
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 
2015. 
Z: ved. muzea 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 97 
Rada města schvaluje přijetí věcných (knižních) darů ve výši 4.265 Kč na rok 2016 pro 
Městskou knihovnu Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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