
Strana 1 (celkem 5) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 18 ze dne 26.06.2017 

 

č. 270 
Rada města schvaluje propachtování části pozemku p. č. 109/6 o výměře cca 2 013 m2 
– ovocný sad v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště Z. E. za účelem údržby ovocného sa-
du za pachtovné 1.000 Kč/rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 271 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 2417 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za jednorázovou úhra-
du 1.000 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 272 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch konaného 
31.05.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ předat komisi pro cestovní ruch stanoviska přijatá 
Radou města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 273 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Novostavba pavilonu MŠ Jaselská “ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 48689971     
2. TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06, Kosmonosy, IČ: 27568989 
3. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 1460, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ: 03684504 
4. LIPRACO, s.r.o., Víta Nejedlého 919, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ:25142216 
5. STAVBY DAVID s.r.o., Marešova 643/6, 198 00, Praha - Černý Most, IČ:04394518 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.07.2017 (odeslání výzvy poskytovateli dotace k odsouhlasení) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 274 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dle § 2201 a násl. 
NOZ č. 89/2012 ze dne 29.03.2017 o nájmu nebytového prostoru v čp. 1142 v 2. NP 
Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, zastoupeným Do-
mem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, příspěvkovou orga-
nizací, IČ 00873373 na rozúčtování nájemného a záloh na služby.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 275 

Rada města revokuje usnesení č. 269 přijatého Radou města Mnichova Hradiště na 
jednání dne 05.06.2017. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 276 
Rada města schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru v čp. 1142 v 2. NP Stře-
dočeskému kraji, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, zastoupeným Domem 
dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, příspěvkovou organizací, 
IČ 00873373 za roční nájemné 6.320 Kč bez služeb.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 277 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. D. na dobu určitou 3 měsí-
ce, tj. do 30.09.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 278 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  2017-18 na projektovou a in-
ženýrskou činnost na akci „Přestupní terminál veřejné dopravy“ se společností 
re:architekti studio s.r.o., Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha, IČ: 055 59 022, spo-
čívající v rozšíření předmětu plnění díla a ve změně ceny za dílo. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 10.07.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 279 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. B. na dobu určitou 3 měsíce, 
tj. do 30.09.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 280 

Rada města schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy č. 040517 s Martinem Pokorným, 
ak. soch. se sídlem: Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, č. lic. MK11339/93 o rozšíření díla 
o „Odstranění havarijního stavu výdusku sochy Panny Marie“ v hodnotě 52.500 Kč bez 
DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.07.2017 (informování restaurátora) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 281 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o energetickém hospodářství, 
Dodatku č. 3 kupní smlouvy o dodávce tepelné energie a Dodatku č. 3  smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor s firmou Erding, a.s., IČ 25512455,  Kosmákova 2195/28, 615 
00 Brno do 31.07.2017.   
Z:  ved. odboru IKH 
T: 30.06.2017 (podpis smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 282 

Rada města schvaluje poskytnutí daru vozidla Škoda 1203, R.Z. 5S6 2259, r.v. 1972, 
i.č. 444-200/1 obdarovanému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor Dobro-
volných Hasičů Veselá, Na Návsi 228, 295 01 Veselá, IČO: 68997302. 
Z: místostarosta města 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 283 
Rada města schvaluje s okamžitou platností ceník pronájmů stánků, pivních setů a 
stanových přístřešků, které jsou majetkem města, takto: stánek na 3 dny za 100 Kč 
včetně DPH, pivní set na 3 dny za 50 Kč včetně DPH a stanový přístřešek na 3 dny za 
300 Kč včetně DPH. O zápůjčce zdarma může rozhodnout starosta nebo místostarosta 
města. 
Z: ved. odboru IKH       T: 30.06.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 284 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí a zeleně ko-
naného dne 29.05.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise 
životního prostředí a zeleně přijaté stanovisko Rady města k zápisu komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 285 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konaného dne 
06.06.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 286 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 26.06.2017 na vlastní žádost Mgr. Rudolfa Vízka 
z Komise pro výchovu a vzdělávání. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 287 

Rada města schvaluje vytvoření dvou pracovních míst v rámci pracovních příležitostí 
veřejně prospěšných prací – Asistenti policie ČR (asistent prevence kriminality), pro za-
jištění prevence kriminality ve městě. Zaměstnanci nastoupí postupně v měsíci červen-
ci 2017 a v měsíci říjnu 2017. 
Z:  tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 288 

Rada města stanovuje prodejní cenu kalendáře Střípky z mnichovohradišťské historie 
2018 autorky Lenky Křížové ve výši 89 Kč včetně DPH. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 289 

Rada města stanovuje prodejní cenu brožury Město Mnichovo Hradiště pro prodej ci-
zím subjektům ve výši 35 Kč včetně DPH. Dále rada města stanovuje doporučenou 
koncovou cenu ve výši 49 Kč včetně DPH. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 290 

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 750 Kč na osobu úspěšným absolventům 
vzdělávání pro seniory A3V ve školním roce 2016/2017 dle přiloženého seznamu. 
Z: starosta města       T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 291 
Rada města schvaluje realizaci kampaně Lepší místo v Mnichově Hradišti v roce 2018 
ve spolupráci s partnery Prostor plus, o. p. s. a Kofola a. s. 
Z: starosta města 
T: 2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 292 

Rada města Mnichovo Hradiště uděluje 2 Ceny města Mnichovo Hradiště pro mládež.  
Ceny budou starostou města předány při příležitosti kulturně společenské akce „Sou-
sedská slavnost“ dne 16.09.2017. 
Z: místostarosta 
T: 16.09.2017  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 293 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS J. D.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.07.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 294 

Rada města souhlasí s opětovným poskytováním zápůjček z rozpočtu města z Fondu 
rozvoje bydlení města Mnichovo Hradiště dle schválených stanov.  
Z: vedoucí FŠO 
T: 01.07.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 295 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská 
škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 296 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště, IČ 70989028. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 297 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 298 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
24.05.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
K. Galetkové, tajemnici  MěÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá stanoviska 
Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 299 
Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem části prostoru věže 
radnice v čp. 1, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště na umístění maximálně 3 ks 
vysílačů wifi zařízení. 
Z.: ved. Odboru IKH 
T.: 30.06.2017 

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

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

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 
 

 


