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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 33 ze dne 31.10.2016 

 

č. 486 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 136/5 
o výměře 2025 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou I. Müller za kupní cenu 557.000 Kč + 
50.000 Kč náklady za zajištění přístupu k pozemku.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 487 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy budoucí 
kupní o převodu nemovité věci na část pozemku p. č. 808/2 o výměře cca 56 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Tep-
lická 874/8 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 488 

Rada města schvaluje upuštění od soudního vymáhání pohledávky ve výši 14.182 Kč 
za dlužníkem A. Juríncem za neuhrazené nájemné a náklady na vyklizení bytu č. 2 
v čp. 876, Bělidla, Mnichovo Hradiště. Pohledávka bude nadále evidována a prověřo-
vána.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 489 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla 
spolku Junák – český skaut z. s., středisko Mnichovo Hradiště, IČ 62486136 na adrese 
Mnichovo Hradiště, Klášterská 880. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 490 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 17.10.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 491 

Rada města bere na vědomí provozní řád budovy městského úřadu Mnichovo Hradiště 
stanovující organizační a režimová opatření k zajištění ochrany osob a majetku 
v objektu budovy městského úřadu.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 492 

Rada města aktualizuje jmenováním složení povodňové komise Města Mnichovo Hra-
diště, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, v následujícím složení:  
- Mgr. Bína Jiří - místostarosta města 
- Hofmanová Lenka – pracovnice krizového řízení  
- Bc. Záhora Josef – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
- Ing. Matějů Radek – vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí  
- Macounová Lenka – referentka vodoprávního oddělení Odboru výstavby a životního 

prostředí  
- Bc. Kožený Petr – náčelník Městské policie Mnichovo Hradiště 
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- npor. Mgr. Vltavský Jiří - velitel požární stanice HZS Středočeského kraje, Mnichovo 
Hradiště  

- komisař npor., Bc. Čermák Zdeněk - vedoucí obvodního oddělení Mnichovo Hradiště 
Územní odbor Policie ČR Mladá Boleslav 

- Picek Miroslav - velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Mnichovo Hradiš-
tě 

- Dvořáček Luboš – Těžex 
- Forst Josef, JUDr. – SDH 
- Havel Petr - Saturn služby s.r.o. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 493 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání zástupců města a zástupců osadních vý-
borů, které proběhly ve dnech 10.10.2016, 12.10.2016, 17.10.2016 a 19.10.2016. 
Z: starosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 494 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č.16 - upravující postup přijímání, evidenci, vra-
cení a likvidaci nálezů a skrytých věcí, s platností od 01.01.2017 
Z: tajemnice MěÚ 
T:  31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 495 

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 24.10.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 01.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 496 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou J.  Vytvarové. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 497 

Rada města schvaluje návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 05.10.2016 
na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro 
druhou polovinu roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění:  

Název organizace Název projektu Žádáno o Návrh komise Rada města   

REP z.s. 
Poradna pro rodi-
nu a děti 

20.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč doplatek dotace na rok 2016 

Náruč o.s. 
Dejte rodinám 
šanci 

40.200 Kč 40.200 Kč 40.200 Kč strategický partner OSPOD 

Domov pod Skalami 
Kurovodice 

Samostatné bydle-
ní 

20.000 Kč 20.000 Kč 10.000 Kč opatrovanci města MH 

Domov pod Skalami 
Kurovodice 

Chráněné bydlení 30.000 Kč 28.000 Kč 15.000 Kč opatrovanci města MH 

Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 498 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení návrh komise pro rodinu a 
sociální záležitosti ze dne 5.10.2016 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti 
poskytovatelům sociálních služeb pro druhou polovinu roku 2016 a schválit veřejno-
právní smlouvy v předloženém znění: 

Název organizace Název projektu Žádáno o 
Návrh 
komise 

Rada 
města   

Charita Litoměřice Asistenční služba 50.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč doplatek dotace 2016 

Charita Litoměřice Pečovatelská služba 50.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč doplatek dotace 2016 

Projekt Odyssea 
z.s. 

Stmelovací program Alfa 
4A 

35.000 Kč 35.000 Kč 35.000 Kč 
4 třída - problémy v kolek-
tivu, dítě pod medikací 

Projekt Odyssea 
z.s. 

Stmelovací program Alfa 
AB 

33.000 Kč 33.000 Kč 33.000 Kč 
4 třída - problémy v kolek-
tivu, náznaky šikanování 

Malyra s.r.o. 
Osobní asistence Ludmi-
la 

125.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč   

Modrý kámen 
Přestavba, rotoped, 
týden soc. služeb 

277.550 Kč 25.000 Kč 10.000 Kč 
stavební úpravy ani roto-
ped nejsou sociální služba  

Z: ved. odboru SVZ 
T: ihned (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 499 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 5. rozpoč-
tové opatření v roce 2016 dle přílohy s touto úpravou: 

- vyškrtnutí navrhovaného zvýšení běžných výdajů v § 5512 Požární ochrana – 
dobrovolní hasiči, o 230 tis. Kč (150 tis. obleky, 80 tis. pěnidlo) 

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu mzdových pro-
středků (bez ostatních osobních výdajů) pro složku města Městská policie Mnicho-
vo Hradiště o 155 tis. Kč (navýšení limitu z 3.450 tis. Kč na 3.605 tis. Kč). 

Z: ved. FŠO     T: ihned (materiál pro ZaMě) 
  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 500 

Rada města schvaluje smlouvu o zajištění datového připojení IT struktury městského 
úřadu a dalších organizací zřizovaných městem s ITBUSINESS, s.r.o., Jiráskova 600, 
Mnichovo Hradiště, IČ 27449688, v předloženém znění s platností od 01.11.2016. 
Z: tajemnice MěÚ   T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Ing. Mareš a p. Korych) -  návrh usne- 
  sení byl schválen 
č. 501 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, 
Ph.D., Mgr. Jiří Bína, Mgr. Martina Kulíková, Mgr. Lenka Sosnovcová, Mgr. Jana Dum-
ková, Bc. Václav Holas (a případně další 2 zástupci zastupitelstva či komisí) na pra-
covní cestu do partnerského města Chojnow v Polsku dne 11.11.2016. Stravné a ka-
pesné bude zastupitelům a zaměstnancům města poskytnuto ve výši dle Zásad pro 
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, které byly schváleny za-
stupitelstvem města usnesením č. 40/2007. 
Z: ved.  FŠO    T: ihned (po předložení dokladů) 

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

Miroslav Korych 
ověřovatel 


