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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 35 ze dne 21.11.2016 

 

č. 514 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 438 o výměře 
703 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 24.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 515 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 432 o výměře 
540 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 24.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 516 

Rada města schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy o nájmu prostor v čp. 
148 v ul. V Lípách pro účely muzea města s Národním památkovým ústavem, Vald-
štejnské nám. 3, 1118 01 Praha 1 – Malá Strana, Územní památková správa Čech 
v Praze, Sabinova 373/5, 130 01 Praha 3, IČ 75032333,  zastoupeným Radovanem 
Chmelem, vedoucím správy zámku Mnichovo Hradiště na dobu určitou do 
31.12.2017. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 517 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 1539/1 díl „b“ o 
výměře 1 m2 a p. č. 1538/1 díl „a“ o výměře 3 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště dle geom. 
plánu č. 2261-442/2016.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.10.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 518 

Rada města schvaluje: 
- zveřejnění výzvy k podání nabídky na prodej dřeva z těžby stromů na Horce, vypra-
covanou odborem IKH dne 16.11.2016 
- složení hodnotící komise dle návrhu odboru 
- obeslání těchto uchazečů: 
1. Lesy Mladá Boleslav, a.s., Blahoslavova 184, Mladá Boleslav 
2. Forejt Group – Pila Forejt, Lhotice 41, Mnichovo Hradiště 
3. Pila Koryta s.r.o., Koryta 4, Loukov u Mnichova Hradiště 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 22.11.2016 (zveřejnění výzvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 519 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou E. Dandové. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 520 
Rada města schvaluje za období červen 2016 – listopad 2016 odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle návrhu v příloze č. 1. Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc listopad 
2016, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení 
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 
2016. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 521 

Rada města doporučuje ZaMě schválit Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Březina se síd-
lem: Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČ: 00509329 o zajišťování vý-
konu úkolu dle § 3a zákona 553/1991.Sb. o obecní policii v předloženém znění s plat-
ností od 01.02.2017.  
Z: velitel MěP    
T: 30.11.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 522 

Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při nasazení a užívání prvků aktivního mo-
nitoringu ve Středočeském kraji - instalace a provoz inteligentního ukazatele rychlosti 
se zobrazením RZ se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
IČ: 70891095. 
Z: velitel MěP    
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 523 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit od 12.12.2016 v zájmu zabezpe-
čení důstojného průběhu občanských obřadů (uzavírání sňatků, vítání občánků) posky-
tování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku na osobu a den, ve 
kterém je občanský obřad konán ve výši: 
a)  150 Kč matrikářce, 
b)  100 Kč oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva a  
c)  60 Kč oddávajícímu, který je uvolněným členem zastupitelstva. 
Z: místostarosta 
T: 30.11.2016 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 524 

Rada města schvaluje ukončení smluvních vztahů o nájmu zábradlí k umístění reklam-
ních poutačů na křižovatce ulic Turnovské a Jiráskovy v k. ú. Mnichovo Hradiště k ter-
mínům stanovených v jednotlivých smlouvách v roce 2016 a 2017 
Z: ved. odboru IKH  
T: bezodkladně 

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