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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 16 ze dne 23.05.2016 

 

č. 221 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 845/9 o 
výměře cca 60 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 19.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 222 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2625/1 o 
výměře cca 180 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem rozšíření zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 19.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 223 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 421/1 o výměře 300 
m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení zahrady s L. Šimonem za roční nájem-
né 2.700 Kč hrazeným až za rok 2017. Nájemné za rok 2016 se odpouští z důvodu 
zvýšeného nákladu na údržbu pozemku.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 224 

Rada města schvaluje vyřazení projektové dokumentace akcí z účtu 042 11: 
• č. org. 1052 – Hřiště Jaselská v hodnotě 83.820 Kč, 
• č. org. 1211 – Rekonstrukce čp. 1, Masarykovo nám. v hodnotě 157.710,60 Kč, 
• č. org. 1301 – MŠ Mírová v hodnotě 303.071 Kč,  
• č. org. 1306 – Školní jídelna Mírová v hodnotě 350.849 Kč,  
• č. org. 1403 – Revitalizace – tůň Hradec v hodnotě 22.897 Kč 
• č. org. 1951 – Hřiště Lhotice v hodnotě 48.076 Kč, 
• č. org. 1952 – BIOS přestavba, zateplení v hodnotě 453.551 Kč 
z důvodu jejich nerealizace. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 225 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor v čp. 897 
v k. ú. Mnichovo Hradiště ze dne 09.06.2014 uzavřené se spolkem KOHOUTEK-MH z. 
s., se sídlem V Lípách 157, Mnichovo Hradiště IČ 02869951.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 226 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Národním památkovým ústavem, Valdštejn-
ské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 o výpůjčce movitých kulturních pa-
mátek vyjmenovaných ve smlouvě č. NPÚ-UPS 85/2016.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16. 5. 2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 227 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky, na opravu opěrné zdi Arnoldova, vypracovanou Odborem 

IKH dne 16.05.2016 
- obeslání těchto uchazečů:  
1) STAVOTRANS, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
2) David Jirsa, Kruhy 1, Mnichovo Hradiště, 294 13 Mohelnice nad Jizerou, IČ 747 462 

60 
3) H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 25636362 
4) Durango s.r.o., Svijany 3, 463 46 Příšovice, IČ 490970915 
5) Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 48689971 
složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.05.2016 (rozeslání výzev) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 228 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2341/2 
v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad La-
bem, Klíšská 940 za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.06.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 229 

Rada města ruší usnesení č. 187 ze dne 25.04.2016 o poskytnutí mimořádné sociální 
výpomoci R. Švorcové, na úhradu kauce a připojení RWE do výše 5.500 Kč s tím, že 
finanční prostředky byly uhrazeny z pomoci hmotné nouze Úřadu práce.  
Z: vedoucí OSVZ  
T: 30.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 230 

Rada města schvaluje přílohy k uzavřeným smlouvám na poskytnutí dotace v sociální 
oblasti dle usnesení RaMě č. 176 (Jekhtami Luma - Společný svět, Společnost pro ra-
nou péči), kterými se přistupuje ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecně 
hospodářského zájmu vydané těmto poskytovatelům Středočeským krajem. 
Z: vedoucí OSVZ  
T: 30.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 231 

Rada města schvaluje přílohu k uzavřené smlouvě na poskytnutí dotace v sociální ob-
lasti dle usnesení RaMě č. 176 (REP), kterou se přistupuje ke Smlouvě o pověření 
k poskytování služby obecně hospodářského zájmu vydané tomuto poskytovateli Libe-
reckým krajem. 
Z: vedoucí OSVZ  
T: 30.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 232 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení přílohy k uzavřeným smlouvám 
na poskytnutí dotace v sociální oblasti dle usnesení Zastupitelstva města č. 46 a č. 47 
(Diecézní Charita Litoměřice, Spokojený domov, Domov Pod Skalami Kurovodice, Po-
radna pro občanství/Občanská a lidská práva), kterými se přistupuje ke Smlouvě o po-
věření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu vydané těmto poskytovate-
lům Středočeským krajem. 
Z: vedoucí OSVZ    T: 08.06.2016 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 233 
Rada města schvaluje potřebnost sociální služby Osobní asistence formou terénní 
služby, poskytovatele Malyra s.r.o., na území ORP Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí OSVZ  
T: 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 234 

Rada města schvaluje smlouvu na poskytování právních a poradenských služeb 
v oblasti církevních restitucí s kanceláří: JUDr. Martin Purkyt, advokát, Purkyt & Co., 
advokátní a mediační kancelář, náměstí 14. října 496/13, 150 00 Praha 5, IČ 714 
63 593 za cenu 1.200 Kč bez DPH pro řešení sporu o určení vlastnického práva dle 
předvolání k soudu se spisovou značkou 18 C 375/2015.  
Z: tajemnice  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 235 

Rada města stanovuje prodejní cenu knihy „Zmizelé Mnichovo Hradiště a okolí“ autor-
ky Lenky Procházkové ve výši 289 Kč. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 236 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro sport a zájmovou činnost ko-
naných ve dnech 25.02.2016 a 12.05.2016, souhlasí s jejich zveřejněním na webových 
stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 237 

Rada města na základě žádosti schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 
2016/2017 v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová ul. 683, takto: 
- provoz mateřské školy ve Veselé (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve 

třídě, 
- provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné 

třídě (pavilon), 
- provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve všech 4 

třídách.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 238 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová ul. 683, Mnichovo Hradiště, k přijetí peněžního daru účelově určeného ve výši 
20.000 Kč od dárce Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o., Víta Nejedlého 1471, 295 01 
Mnichovo Hradiště, IČ 26150905. Dar je určen na pořízení dětských odrážedel a ko-
loběžek.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 239 
Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, Mnichovo Hradiště, k přijetí peněžního daru účelově určeného ve výši 15.000 Kč 
od dárce HBPO Czech s.r.o., Nákladní 275, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 25704567. 
Dar je určen na pořízení vzduchové trampolíny. 
Z: ved. FŠO    
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


