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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 10 ze dne 21.03.2016 

 

č. 105 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště M. Brzobohaté na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.03.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 106 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště L. Kačové na dobu určitou 1 rok, 
tj. do 31.03.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 107 

Rada města bere na vědomí výroční zprávu odborného lesního hospodáře k hospoda-
ření v městských lesích v roce 2015.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.03.2016 (informovat OLH)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 108 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. VIII ke smlouvě o závazku veřejné služby 
ve vnitrostátní linkové osobní dopravě, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o sil-
niční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 31.01.2009 mezi Arrivou Střed-
ní Čechy s.r.o. a městem Mnichovo Hradiště. 
Z: místostarosta města 
T: 31.03.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 109 

Rada města schvaluje podání žádosti o grant z grantového programu Škoda auto pro 
rok 2016 „Dopravní bezpečnost“, na akci „Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru kři-
žovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce“. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 14.04.2016 (podání žádosti) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 110 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem budovy čp. 880, která je součástí 
pozemku p. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, jiné stavby bez čp/če, která je 
součástí pozemku p. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha a pozemku p. č. 
397/1 o výměře 2 186 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště spolku Junák – český 
skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z. s., se sídlem Zámecká 744, Mnichovo Hradiště, 
IČ 62486136.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 111 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 2337/2 o výměře 
3 425 m2 trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 112 
Rada města schvaluje podání žádostí o příspěvky z Programu regenerace MPZ na ak-
ce “Oprava opěrné zdi u kostela sv. Jakuba” a “Opravy umělého mramoru ve vestibulu 
pošty č. p. 239”.  
Z: Vedoucí odboru IKH (podání žádosti) 
T: 04.04.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 113 

Rada města schvaluje výzvy k podání nabídky na zakázky: „Oprava opěrné zdi u kos-
tela sv. Jakuba” a “Opravy umělého mramoru ve vestibulu pošty č. p. 239” a návrh 
hodnotící komise vypracované odborem IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH (zveřejnění výzev) 
T: 04.04.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 114 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 1539/1 o vý-
měře cca 4 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 115 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 1539/1 o vý-
měře cca 4 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště COOP Mnichovo Hradiště, družstvu, se síd-
lem Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, IČ: 00031798 za kupní cenu 800 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 116 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 46/6 o výměře 923 
m2 zahrada v k. ú. Lhotice u Bosně.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 117 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 46/6 o 
výměře 923 m2 zahrada v k. ú. Lhotice u Bosně M. a I. Svárovským a J. Koudelkovi za 
kupní cenu 150 Kč/m2 se zřízením věcného břemene v šíři 6 metrového pásma na ob-
novu nebo úpravu povrchové kanalizace.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 118 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 196/10 dle ge-
om. plánu č. 1986-8/2012 pozemku p. č. 196/31 o výměře 321 m2 zahrada v k. ú. Mni-
chovo Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 119 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
196/10 dle geom. plánu č. 1986-8/2012 pozemku p. č. 196/31 o výměře 321 m2 zahra-
da v k. ú. Mnichovo Hradiště B. a O. Horákovým za kupní cenu 350 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 120 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 109/6 o vý-
měře cca 2 025 m2 ovocný sad v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 121 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 109/6 o výměře cca 2 025 m2 ovocný sad v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště 
T. Erbrtovi.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 122 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2688/2 o vý-
měře cca 67 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 123 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
2688/2 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště V. Holé za kupní cenu 
350 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 124 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 136/3 o výmě-
ře cca 350 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 125 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
136/3 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou J. Zadražilovi za kupní cenu 
150 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 126 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků p. č. 624/6 o 
výměře 1704 m2, p. č. 624/7 o výměře 7 m2, p. č. 624/9 o výměře 281 m2, p. č. 624/10 
o výměře 31 m2 a p. č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunika-
ce v k. ú. Hoškovice od A.Čecha za kupní cenu 60.000 Kč.  
Z ved. odboru IKH     T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 127 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 525/6 v k. ú. 
Hoškovice dle geom. plánu č. 169-55/2016 pozemky p. č. 525/16 o výměře 223 m2, p. 
č. 525/17 o výměře 225 m2, p. č. 525/18 o výměře 225 m2, p. č. 525/19 o výměře 254 
m2, p. č. 525/20 o výměře 246 m2, p. č. 525/21 o výměře 241 m2 a p. č. 525/22 o výmě-
ře 90 m2. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 128 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
525/6 v k. ú. Hoškovice dle geom. plánu č. 169-55/2016 pozemek p. č. 525/22 o výmě-
ře 90 m2 panu Miloslavu Kloučkovi, bytem Mnichovo Hradiště, místní část Hoškovice 
33, pozemek p. č. 525/21 o výměře 241 m2 D.Korbelovi, pozemek p. č. 525/19 o výmě-
ře 254 m2 T. Machovčiakovi, pozemky p. č. 525/16 o výměře 223 m2, p. č. 525/17 o 
výměře 225 m2, p. č. 525/18 o výměře 225 m2 a p. č. 525/20 o výměře 246 m2  ZD Bře-
zina nad Jizerou, se sídlem Březina 41, IČ 00105309 za kupní cenu 150 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 129 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 197/1 o výmě-
ře cca 60 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 130 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
197/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště J. Kostrbovi za kupní cenu 350 
Kč/m2. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 131 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 124/5 o výměře 
5 360 m2 orná půda v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 132 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 124/5 o výměře 5 
360 m2 orná půda v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště J. Rejzkovi. Rada města doporu-
čuje zastupitelstvu města ke schválení pozemek neprodávat do doby schválení nového 
územního plánu a případný prodej řešit výběrovým řízení.  
Z: ved. odboru IKH      
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 133 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků st. p. č. 227 o výměře 
9 m2 zastavěná plocha a p. č. 124/3 o výměře 1 832 m2 zahrada v k. ú. Veselá u Mni-
chova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH      
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 134 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků st. p. č. 227 o výměře 
9 m2 a p. č. 124/3 o výměře 1 832 m2 zahrada v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště 
D. Rejzkovi. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pozemek ne-
prodávat do doby schválení nového územního plánu a případný prodej řešit výběrovým 
řízení.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 135 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 845/9 o výmě-
ře cca 150 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.03.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 136 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
845/9 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště manželům J. a J. Vin-
šovým Zličín za kupní cenu 300 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.04.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 137 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemky p. č. 2653/11, p. č. 2654/2, p. č. 2656/1, p. č. 2656/3 a p. č. 
2656/5 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV-Podmokly za jednorázovou úhradu 6.600 Kč bez DPH, DPH bude při-
počteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.03.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 138 

Rada města schvaluje úhradu provozního příspěvku na rok 2016 ve výši 1.000 Kč 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČ: 
25988417. 
Z: ved. FŠO 
T: 31.03.2016  (úhrada faktury) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 139 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 10.03.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 140 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou V. Dandovi, nar. 29.03.1935. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.03.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 141 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2016 ve výši 1.960 Kč Asociaci muzeí 
a galerií České republiky, Jindřišská 90/5, Praha 1, IČ: 61383716.  
Z: ved. muzea 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 142 

Rada města schvaluje rozšíření seznamu míst, na kterých lze provozovat sázkové hry, 
loterii a jiné podobné hry o adresu:  Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého 1483  a  dopo-
ručuje zastupitelstvu města projednat doplnění přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 
5/2015 o tuto adresu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (p. Korych), 1 proti (Ing. Podzimková) -   
  návrh usnesení byl schválen 
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č. 143 
Rada města schvaluje smlouvu na provedení auditu IT správy městského úřadu se 
společností AdminIT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rudná, IČ 27864901, za cenu  
26.000 Kč bez DPH v období od 22.03.2016 do 04.04.2016. 
Z: tajemnice  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 144 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 07.03.2016, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města 
k jednotlivým usnesením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 145 

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 29.02.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2016 

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