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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 19 ze dne 13.06.2016 

 

č. 286 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej hrobky Hka-II-4 (šlechtič-
na Barbora Itzová), i.č. 2-802-000/041, L. Culkové za cenu 1 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 287 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch konané 
18.05.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, vedoucí odboru KVÚ předat komisi pro cestovní ruch stanoviska při-
jatá Radou města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 17.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 288 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 13.06.2016 dalším členem Komise pro cestovní 
ruch Terezu Šímovou. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 289 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 845/9 o výměře 60 m2 v k. ú. Ve-
selá u Mnichova Hradiště Bc. Kamile Sedlákové, MALYRA – ošetřovatelské a rehabili-
tační služby, Veselá 159, Mnichovo Hradiště za účelem parkování osobních automobi-
lů, za roční nájemné 208 Kč/m2, na dobu 10 let a následně na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou půl roku za podmínky udělání terénních úprav. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 290 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2625/1 o výměře 180 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště I. Pešánové za roční nájemné 1.620 Kč, na dobu neurčitou, za úče-
lem rozšíření zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 291 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2625/1 o výměře 180 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště, J. a M. Řezáčovým za roční nájemné 1.620 Kč, na dobu neurčitou, 
za účelem rozšíření zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 292 

Rada města revokuje usnesení č. 223 ze dne 23.05.2016.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 293 
Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 421/1 o výměře 200 
m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení zahrady s L. Šimonem za roční nájem-
né 1.800 Kč hrazeným až za rok 2017. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 294 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o finanční podpoře z fondu ASEKOL, číslo 
2016053 se společností ASEKOL a.s., se sídlem: Československého exilu 2062/8, 143 
00 Praha 4 IČ 27373231, ve výši 15 070 Kč na podporu realizace projektu „Výstavba 
zpevněných ploch“ v ulici Lidická a v místní části Veselá u COOPu. 
Z: vedoucí odboru IKH (zaslání smlouvy k podpisu protistraně) 
T: 17.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 295 

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku „Oprava opěrné zdi Ar-
noldova“ z důvodu nedostatku finančních prostředků a ukládá odboru IKH připravit no-
vé zadání úspornějšího řešení opravy. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 21. 7. 2016 (příprava nového zadání) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 296 

Rada města schvaluje  
- zadávací dokumentaci na zakázku „Revitalizace Husovy aleje“ 
- okruh uchazečů podle návrhu odboru IKH 
- členy a náhradníky hodnotící komise podle návrhu odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.06.2016 (zahájení poptávkového řízení) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 297 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou J. Honců a A. Honců. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.6.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 298 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská 
škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 299 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 300 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště, IČ 70989028. 
Z: ved. FŠO        
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 301 
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 3. rozpoč-

tové opatření v roce 2016 dle přílohy s těmito úpravami: 
  1. zvýšení běžných výdajů v § 3429 o 150 tis. Kč – dotační program, příspěvky 
  2. zrušit v tabulce č. 3, řádek č. 4 - § 3412 ve výši 200 tis. Kč (ponechání v rozpočtu  
   dle původního znění) 
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu mezd organi-

zační složce Městské muzeum Mnichovo Hradiště o 40 tis. Kč na celkový limit 
mezd ve výši 605 tis. Kč. 

Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 302 

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v Mnichově Hradišti. 
Z: ved. knihovny  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 303 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Muzea města Mnichovo Hradiště v prv-
ním pololetí roku 2016.  
Z: vedoucí muzea města  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 304 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konané 06.06.2016, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetko-
vé, tajemnici MěÚ předat komisi stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnese-
ním komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 305 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu – Zpracování Strategického plánu města Mnichovo Hradiště s důrazem na za-
pojení veřejnosti a dalších aktérů“ s Agora CE, o. p. s. – změna termínu ukončení 
smlouvy do 31.10.2016. 
Z: vedení města 
T: 24.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 306 

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 500 Kč na osobu úspěšným absolventům 
vzdělávání pro seniory A3V ve školním roce 2015/2016 dle přiloženého seznamu. 
Z: místostarosta města      
T: 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 307 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet a Zprávu 
o finančním hospodaření Dobrovolného svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 
259 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621 za rok 2015.  
Z: vedení města         
T: ihned (podklad pro ZaMě) 

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



Strana 4 (celkem 4) 

č. 308 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebními odpady produkovanými nepodnikajícími fyzickými osobami. 
Z: ved. odboru IKH        
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 309 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2016 ve výši 3 000 Kč Dobrovolnému 
svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 310 

Rada města schvaluje poskytnutí daru – darovacího poukazu ve výši 1.000 Kč řediteli 
Gymnázia Mnichovo Hradiště Mgr. Jaromíru Ševců při příležitosti odchodu do důcho-
du. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 
 

 


