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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 36 ze dne 28.11.2016 

 

č. 525 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit sazbu místního poplatku od 
01.01.2017 na 500 Kč na osobu. Sazba je stanovena pevnou částkou ve výši 250 Kč a 
částkou ve výši 250 Kč stanovenou dle skutečných nákladů města předchozího roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2016 (předložit materiál ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 526 
Rada města  doporučuje  zastupitelstvu města schválit  Obecně závaznou vyhlášku 
města Mnichovo Hradiště č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2014 ze dne 28.04.2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 Z: vedoucí odboru IKH 
 T: 30.11.2016 (předložit materiál ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 527 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 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 Hra-
diště dle geom. plánu č. 2261-442/2016 družstvo COOP Mnichovo Hradiště, se sídlem 
Turnovská 21, Mnichovo Hradiště, IČ 0031798 za kupní cenu 800 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2016 (předložit materiál ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 528 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků p. č. 631/10 
o výměře 2152 m2, p. č. 628 o výměře 952 m2, p. č. 631/12 o výměře 577 m2 a část 
pozemku p. č. 631/15 o výměře 215 m2 v k. ú. Olšina K.a D. B. za kupní cenu 728.050 
Kč. 
Z: ved. odburu IKH 
T: 30.11.2016 (předložit materiál ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 529 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemků 
v k. ú. Mnichovo Hradiště p. č. 2660/5, 2660/9, 2660/11, 2660/12, 2639/20, 2528/66, 
2528/51 část, 2528/73 část, 2561/72 část, 2561/73 část, 2561/77 část, 2690/5 část, 
2446/7 část v k. ú. Hoškovice p. č. 622/1, 577/1, 618/5, 521/2 část, 523/6 část, 538/3 
část, 252/32 část, 576 část, 252/37 část, 243 část, 525/19, 252/5 část, 252/6 část v k. 
ú. Sychrov nad Jizerou p. č. 292/1 část, 331/1, 210 část, 211/1 část, 245/1, 307, 326/1 
část, 326/2 část, 350, 351, 352, 353, 248, v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště p. č. 
768/10, 755/6, 470/9 část v k. ú. Lhotice u Bosně p. č. 19/3 část, 20/4 část, 546/1 část 
z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Žižkov, Praha 3 do vlastnictví města Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2016 (předložit materiál ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 530 

Rada města schvaluje kácení těchto dřevin: 1 modřín o obvodu kmene 160 cm na roz-
hraní pozemků p. č. 845/14 a 933/2 v k. ú. Veselá; pokácet dva javory do 80 cm, 1 bří-
zu, v prostřední skupině pokácet 2 olše naléhající na zeď, skupina vpravo: zachovat 
dvě olše a pokácet břízu vše na pozemku p. č. 2751/3 v k. ú. MH; 2 borovice o obvodu 
145 a 155 cm a jedna bříza o obvodu 140 cm na pozemku p. č. 835 v k. ú. MH; 1 smrk 
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o obvodu 90 cm a 2 břízy o obvodu 100 a 115 cm na pozemku 2561/2 v k. ú. MH; 30 
jabloní o obvodu 80 – 100 cm na pozemku p. č. 443/4 v k. ú. Dneboh; 1 javor o obvodu 
107 cm na pozemku p. č. 2381 v k. ú. MH; 3 modříny o obvodu 95, 110 a 115 cm na 
pozemku p. č. 2085/1. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 05.12.2016 (podání žádosti na VŽP) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 531 

Rada města neschvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zajištění komplexního sběru ko-
munálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“ a ukládá 
odboru IKH vypracovat návrh dodatku za město Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 01.12.2016 informovat Compag 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 532 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny od 
01.01.2017 do 31.12.2017 se společností spol. Elimon a.s., Jungmannova 31/23, 
110 00 Praha 1, IČ 27163962.na dobu určitou do 31.12.2017. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2016 Informovat dodavatele 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 533 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního ply-
nu  od 01.01.2017 do 31.12.2017 se společností spol. E.ON Energie a.s., F.A. Gerst-
nera2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2016 Informovat dodavatele 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 534 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
a) rozpočet města na rok 2017 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh roz-

počtu na rok 2017 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města) takto: 

       čisté příjmy rozpočtu…………… 165.430 tis. Kč 
       čisté výdaje rozpočtu…………… 187.855 tis. Kč (z toho investiční 71.870 tis. Kč) 
       saldo rozpočtu – přebytek …….. - 22.425 tis. Kč 
       financování ……………….……..   22.425 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 dle tabulky č. 8 materiálu 

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že ve výdajové stránce roz-
počtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem pro-
vozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a investičních výdajů 
dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2017.  

3) Rada města doporučuje zastupitelstvu vymezit na rok 2017 limity mzdových pro-
středků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský 
úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 21.000 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  3.930 tis. Kč 

(3 640 tis. strážníci a 290 tis. Kč APK)  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  761 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  660 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 320 tis. Kč 
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4) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci navrhovaného rozpočtu 
schválit v roce 2017 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím 
města: 

a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.250 
tis. Kč 

b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 3.140 tis. Kč 
c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 

2.620 tis. Kč 

5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit v roce 2017 převod finančních 
prostředků z rozpočtu do  fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 
2.050 tis. Kč.  

6) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2017 objem finančních 
prostředků určených k poskytování dotací v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 
2.050 tis. Kč. 

7) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2017 objem finančních 
prostředků určených k poskytování dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejí-
cích se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště“ ve výši 300 tis. Kč. 

8) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že v rámci hospodářské čin-
nosti od 1. 1. 2017 do doby schválení konečného plánu nákladů a výnosů HČ na rok 
2017 budou vynakládány jen nutné provozní výdaje (např. výdaje na energie, běžné 
opravy, běžné služby apod.).  

Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2016 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 535 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová ul. 683, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru v roce 2016 ve výši 10.000 Kč 
od dárce Petr Šimek, Jiráskova 2, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 63814170.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 536 

Rada města schvaluje poskytnutí daru v roce 2016 MŠ Tymiška, o.p.s., Smetanova 
548 - Bakov nad Jizerou, 29401, IČ: 24154407, ve výši 32.000 Kč na 8 dětí. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 537 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán na 2017-2018. 
Z: starosta města 
T: 02.12.2016 předložit ZaMě 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 538 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat návrh kandidátů pro volbu pří-
sedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi pro volební období 2017-2021 
v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 02.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 539 
Rada města bere na vědomí odstoupení pana Miroslava Smutného z funkce člena za-
stupitelstva ke dni 15.11.2016 a nástup náhradníka do zastupitelstva města 
z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů MH JUDr. Josefa Forsta (zvolené-
ho ve volbách do zastupitelstev obcí v termínu 10. - 11. října 2014) a pověřuje starostu  
města podpisem osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města do 30.11.2016. 
Z:  starosta města 
T:  30.11.2016 (předat osvědčení) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 540 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 28.11.2016 pana Miroslava Smutného z  Komise 
pro občanské záležitosti na vlastní žádost.   
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 541 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 28.11.2016 pana Miroslava Smutného z  Komise 
pro výběrová řízení na vlastní žádost.   
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 542 

Rada města souhlasí s předloženým návrhem úpravy Pravidel Programu pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů 
nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště, včetně příloh, 
a doporučuje tato Pravidla zastupitelstvu města ke schválení. 
Z: ved. Odboru VŽP 
T: 30.12.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 543 

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování služeb Lepšího místa s organizací Pro-
stor plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, IČ 26594633 ve výši 15.000 Kč bez 
DPH na rok 2017 v předloženém znění. 
Z: starosta města 
T: bezodkladně 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 544 

Rada města uděluje souhlas s podnájmem bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště dle § 
2275 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník M. Š. na podnájem bytu M. V. na dobu 
určitou 1 rok od podpisu smlouvy. Cena podnájmu nepřesáhne cenu nájmu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2016 (informovat žadatele) 

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

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

 
Bc. Hana Otáhalová 

ověřovatel 


