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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 13 ze dne 25.04.2016 

 

č. 180 
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle přiloženého návrhu s Mikroregionem 
Český ráj, Vyskeř č. p. 88, 512 64 Vyskeř, IČ 69155950 o poskytnutí dotace ve výši 
12.000 Kč na zajištění provozu letních turistických autobusů v Českém ráji v roce 2016. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.4.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 181 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 13.10.2015 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská ul., Mnichovo Hradiště s J. Schöftovou na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.03.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 182 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky, vypracovanou Odborem IKH dne 18.4.2016 
- obeslání těchto uchazečů:  

1) Atalian CZ, s. r. o., 17. Listopadu 1434, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 250 59 394 
2) Domos, s. r. o., Jaselská 65/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 457 18 661 
3) Lubomír Kouba, Karla Poláčka 2230, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 120 74 608 
4) Mg. Slavomír Novák, Klášter Hradiště n. Jizerou 142, IČ 624 59 554 
5) Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ 032 56 197  

- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH  
Z: vedoucí odboru IKH (rozeslání výzev) 
T: 02.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 183 

Rada města schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Okružní křižovatky Mni-
chovo Hradiště“ na pozemcích p. č. 2449/1, p. č. 2449/2 a p. č. 2439/5 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště investor stavby Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem v Praze 5, Nádražní ul. 
1359/11, IČ 26135094.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 184 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 421/1 o 
výměře 300 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 28.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 185 

Rada města souhlasí s výsadbou stromů dle žádosti ze dne 12.04.2016 a se stavbou 
víceúčelové zemědělské stavby o výměře 24 m2 na pozemku p. č. 136/1 v k. ú. Sych-
rov nad Jizerou na základě uzavřené pachtovní smlouvy ze dne 04.01.2016. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 186 
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor ze dne 03.12.2015 
s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1 – Malá 
Strana zastoupeným Radovanem Chmelem, vedoucím správy zámku Mnichovo Hra-
diště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 187 

Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné sociální výpomoci R. Švorcové, na úhra-
du kauce a připojení RWE do výše 5.500 Kč s tím, že finanční prostředky budou uhra-
zeny přímo na účet RWE v požadované výši.   
Z: vedoucí OSVZ  
T: 15.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 188 

Rada města schvaluje Pravidla pro poskytování věcných darů Komisí pro občanské zá-
ležitosti s účinností od 01.05.2016 dle předloženého návrhu a souhlasí s jejich zveřej-
něním na webových stránkách města.  
Z: ved. odboru SČŽÚ 
T: 02.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 189 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů členem Komise pro občanské zále-
žitosti pana Jaroslava Koloce s platností od 01.09.2016. 
Z: ved. odboru SČŽÚ 
T: 02.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 190 

Rada města projednala zprávu z auditu IT provedeného na městském úřadě a požadu-
je zajištění opatření uvedených ve zprávě realizovat do 30.06.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 191 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
30.03.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, vedoucí odboru KVÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: ved. KVÚ 
T: do 15.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 192 

Rada města schvaluje směrnici Městské policie pro zacházení se zbraněmi na základě 
zbrojní licence města Mnichova Hradiště. 
Z: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 193 

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací níže uve-
deným subjektům z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hra-
diště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památko-
vé zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2016 a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
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žadatel  nemovitost  akce  přidělená 
dotace  

číslo VP 
smlouvy 

Monika  
Kovaříková 

Budovcova 123 oprava a výměna oken a vstupních 
dveří, obnova fasády 

50. 000 Kč VŽP/1/2016 

Kateřina  
Nešlehová 

Na Příkopech 190 oprava štítu, výměna oken ve štítu, 
nátěr střechy, nátěr fasády 

44.000 Kč VŽP/2/2016 

Tomáš Hyka Masarykovo nám. 
32 

oprava fasády uličního průčelí, vý-
měna oken ve štítu 

50.000 Kč VŽP/3/2016 

Dana  
Maděrová 

Bělidla 105 výměna krytiny 50.000 Kč VŽP/4/2016 

Václav Vopat Palackého 235 výměna oken 42.000 Kč VŽP/5/2016 
SVJ V Lípách 157 V Lípách 157 výměna oken a vstupních dveří 18.000 Kč VŽP/6/2016 
Jana Císařová Na Dvorcích 180 výměna oken 25.000 Kč  VŽP/7/2016 

Z: ved. odboru VŽP 
T: 31.05.2016 (zajištění podpisu veřejnoprávních smluv příslušnými subjekty) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 194 

RaMě schvaluje přijetí cenové nabídky č. N1017002 společnosti GEFOS a.s. (IČO 
256 842 13), Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, na zpracování úplné aktualizace 
územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mni-
chovo Hradiště. RaMě současně pověřuje vedoucího Odboru VŽP vystavením objed-
návky na předmětné plnění. 
Z: ved. odboru VŽP 
T: 06.05.2016 (vystavení objednávky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 195 

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 18.04.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 196 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konaného dne 
11.04.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá ta-
jemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat předsedkyni Komise kulturní 
přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 30.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 197 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem 
prostor v čp. 897 v k. ú. Mnichovo Hradiště ze dne 09.06.2014 uzavřené se spolkem 
KOHOUTEK-MH z. s., se sídlem V Lípách 157, Mnichovo Hradiště IČ 02869951.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 27.04.2016 

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

 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  

 
Miroslav Korych 

ověřovatel 


