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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 31 ze dne 17.10.2016 

 

č. 449 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch konaného 
21.09.2016, 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: 15.10.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 450 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku na projektovou a inženýrskou 
činnost na akci „Stavební úpravy Přestavlcké ulice – Mnichovo Hradiště“: 
1) Rybář stavební s.r.o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ 271 31 335 (96,94 b.) 
2) Ing. Jaroslav Wolf, Nábř. Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod; IČ 12043940 

(88,42 b.) 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 24.10.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 451 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 03.10.2016, 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: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 452 

Rada města schvaluje distribuci 1.000 kusů parkovacích kotoučků jednotlivým zájem-
cům zdarma. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 24.10. 2016   

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 453 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 2658/51 o výmě-
ře 264 m2, p. č. 2658/50 o výměře 1705 m2, p. č. 2658/46 o výměře 1973 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.10.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 454 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 136/5 o výměře 
2 025 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.10.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 455 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 635/14 o 
výměře cca 1050 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 20.10.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 456 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
635/14 o výměře cca 1 050 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště J. Baranovičovi a M. 
 Jenišovi.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.10.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 457 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města respektovat postoupení předkupního 
práva sjednaného kupní smlouvou ze dne 19.01.2001 s D. Bukvičkou a P. Bukvičkou, , 
M. Bukvičkovou a H. Forstovou 259 a to k pozemku p. č. 1992/167 o výměře 1 008 m2 
P. a . L. Beranovým a k pozemku p. č. 1992/168 o výměře 1 008 m2 F. Krejzovi.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.10.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 458 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků st. p. č. 226/4 o výmě-
ře 455 m2 – zastavená plocha a nádvoří, p. č. 230/8 o výměře 2373 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. 234 o výměře 684 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 
230/11 o výměře 1392 m2 – manipulační plocha, ostatní plocha a st. p. č. 227 o výměře 
9 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.10.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 459 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků st. p. č. 
226/4 o výměře 455 m2 – zastavená plocha a nádvoří, p. č. 230/8 o výměře 2373 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 234 o výměře 684 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 230/11 o výměře 1392 m2 – manipulační plocha, ostatní plocha a st. p. č. 227 o 
výměře 9 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.10.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 460 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 808/2 o výmě-
ře cca 56 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.10.2016 (zveřejnění na ÚD)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 461 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření budoucí smlouvy 
kupní o převodu nemovité věci na koupi pozemku p. č. 1622/2 o výměře 83 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště od spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.10.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 462 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej dílu „a“ pozemku p. 
č. 197/1 o výměře 69 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště J. Kostrbovi a paní J. Zobkové za 
kupní cenu 24.150 Kč s měsíčními splátkami na jeden rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.10.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 463 
Rada města schvaluje nákup toaletní kabiny TK 4 od společnosti AB-CONT, s. r. o. 
Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové za cenu 117.800 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 24.10. 2016   

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 464 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 14. Září 2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdě-
lávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.10.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 465 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí a zeleně ko-
naného dne 7.9.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise ži-
votního prostředí a zeleně přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením ko-
mise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 24.10.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 466 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 17.10.2016 Lenku Macounovou z funkce tajemní-
ka v Komisi pro dopravu a bezpečnost. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 467 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 01.01.2017 do funkce tajemníka Komise dopravu a 
bezpečnost Markétu Koženou 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 468 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 17.10.2016  předsedkyní Komise pro rodinu a soci-
ální záležitosti Mgr. Vendulu Šeflovou. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 469 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 17.10.2016  dalším členem Komise pro cestovní 
ruch Karla Hluchého. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 470 
Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej 
Lochman, Ph.D., Ing. Miloš Krůfa, Ing. Pavel Král, Ing. Radek Matějů a  MgA. Jakub 
Chuchlík na pracovní cestu do města Görlitz v Německu dne 24.10.2016.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 471 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Pravidel města Mni-
chovo Hradiště o zřízení a udílení Ceny města Mnichovo Hradiště a Ceny města Mni-
chovo Hradiště pro mládež vydaných zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnese-
ním č. 151216/ZM/122. 
Z: starosta města 
T: 26.10.2016 (předložit materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 472 

Rada města schvaluje obsah zápisu do městské kroniky za rok 2015 dle předloženého 
návrhu.  
Z: vedoucí muzea  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 473 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 5. října 2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách měs-
ta a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Ko-
mise pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým 
usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 10.11.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 474 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o energetickém hospodářství, 
Dodatku č. 1 kupní smlouvy o dodávce tepelné energie a Dodatku č. 1 smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor s firmou Erding, a.s., IČ 25512455, Kosmákova 2195/28, 
615 00 Brno.   
Z:  ved. odboru IKH 
T: 21.10.2016 (podpis smlouvy) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení  
  byl schválen 
č. 475 

Rada města uděluje souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, 
Mnichovo Hradiště k pronájmu jedné učebny v objektu školy ve Veselé lektorovi anglic-
kého jazyka ke konání zájmového kroužku výuky anglického jazyka.  Souhlas se udělu-
je od října 2016 do května 2017, výuka bude probíhat jednou týdně odpoledne.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 476 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová ul. 683, Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru v hodnotě 8.200 Kč od Bc. To-
máš Velich, 1. máje 78, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 49002666. Předmětem daru je 
rostlinný materiál pro realizaci bylinkové zahrádky v objektu MŠ v Jaselské ulici.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 477 
Rada města souhlasí s účastí Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683/1, 
v projektu „Pastelky“ – žadatel projektu Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová 683/1, IČ 70989001, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002040. Rozpočet 
projektu je 752.144 Kč, projekt nevyžaduje předfinancování ani spolufinancování.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

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

 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Bc. Hana Otáhalová 

              ověřovatel 


