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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne 02.05.2017 

 

č. 190 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 378, 
Jana Švermy, Mnichovo Hradiště: nebytové prostory 18,72 m2, ostatní prostory 7,14 m2 
pro zdravotnické nebo sociální služby. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 13.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 191 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 500/1 o výmě-
ře 1672 m2 v k. ú. Dneboh (rybník) za účelem rybářského využití. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 192 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 109/6 o 
výměře 2 239 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště za účelem údržby ovocného sa-
du. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 193 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 02.05.2012 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště P. A. na dobu určitou 5 let, tj. do 
31.05.2022. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 194 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 1142 
ve 2. NP na Masarykově náměstí: schodiště 13,38 m2, chodba 10,84 m2, krejčovská 
dílna 6,00 m2, převlékárna 1,20 m2, WC, sprcha 2,92 m2. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 13.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 195 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení na za-
kázku “Rekonstrukce kuchyně MŠ Jaselská 2“, firmou Stavby Nohynek, s. r. o., Tylova 
1460, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 3684504, za cenu 4.277.438 Kč vč. DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 15.05.2017 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 196 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce technického zá-
zemí MŠ Jaselská“ se zhotovitelem STAVBY Nohynek s.r.o., Tylova 1460, 29501 Mni-
chovo Hradiště, IČ 03684504 za cenu 411.178 Kč bez DPH. Rada města schvaluje vý-
jimku z Vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.05.2017  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
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č. 197 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 631/9 v k. ú. Olšina ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za úhradu 100 Kč za běžný metr 
bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 198 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 622/1 v k. ú. Klášter Hradiště nad Jizerou ve prospěch ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za úhradu 100 
Kč za běžný metr bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 199 

Rada města schvaluje vyřazení položek investičních akcí z účtu 042 11: 
- č. org. 1056 – Chodník v ulici K Pískovně (geodetické zaměření) 
- č. org. 1068 – Komunikace Lhotice (projekt)  
- č. org. 1223 – Revitalizace návsi v Hoškovicích (studie) 
- č. org. 1940 – Veřejné osvětlení v ulici K Pískovně (geodetické zaměření) 
z důvodu jejich nerealizace. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 200 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků ul. Sadová a 
Průběžná“: 
1) Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 

(v částce 717.272,00 Kč bez DPH) 
2) H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 (v částce 

1.108.177,60 Kč bez DPH) 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 10.05.2017 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 proti (p. Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 201 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru ve výši 95.250 Kč v roce 2017 od 
dárce LiDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 
26178541. Dar bude použit na zřízení venkovní učebny v areálu ZŠ na Masarykově 
náměstí.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 202 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru v podobě 2 ks tabletů Umax VisionBook 
9Wi Pro a 162 ks 0,250l jablečných pitíček v celkové hodnotě 9.200 Kč v roce 2017 od 
dárce BATLIČKA s.r.o., Hrubý Rohozec 7, 511 10 Turnov, IČO: 01653121. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 203 
Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru v podobě 1 ks fotoaparátu Nikon v hod-
notě 9.991 Kč v roce 2017 od dárce BATLIČKA s.r.o., Hrubý Rohozec 7, 511 10 Tur-
nov, IČO: 01653121. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 204 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 24.04.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 205 

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 24.04.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 206 

Rada města schvaluje pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení vo-
dovodního řadu A2a, A2e a A2f ve Lhoticích městem, v rámci akce „Mnichovo Hradiště 
– Dobrá Voda, Lhotice – vodovod“ a ukládá odboru IKH jednat s vlastníky příslušných 
parcel o spolufinancování realizace. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.05.2017 (informovat všechny zainteresované strany) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 207 

Rada města schvaluje částečnou revokaci usnesení rady města č. 163 ze dne 
03.04.2017 – vypuštění části textu: „- R.D. Mgr. Pavla Macha z Kulturní komise“ 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Bc. Hana Otáhalová 

ověřovatel 
 


