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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 33 ze dne 04.12.2017 

 

č. 474 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pojmenování nově vzniklých ulic 
v Mnichově Hradišti: 
- Nad Nedbalkou (světlezelená na situačním snímku), 
- U Staré cihelny (tmavěmodrá na situačním snímku). 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 475  

Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při realizace akce „Stavební úpravy Pře-
stavlcké ulice“ č. 2017/0136 mezi městem, Z. K. a Z. W., a pověřuje starostu 
k případnému dalšímu jednání a k uzavření smlouvy. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 22.12.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 476 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dle § 2201 a 
násl. NOZ č. 89/2012 ze dne 30.03.2016 na pronájem nemovitostí, a to pozemků p. č. 
396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba č. p. 880, dále p. 
č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez č. p. /č. 
e. 397/1 o výměře 2186 m2 se spolkem: Junák – český skaut, středisko Mnichovo Hra-
diště , z. s., zastoupený Petrem Kořínkem, vedoucím střediska, statutárním zástupcem, 
se sídlem 295 01 Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, IČ 62486136 na rozúčtování záloh 
na energie a služby spojené s nájmem nemovitosti.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 477 

Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Mnichově 
Hradišti s Martinem Honzů, IČ 75017101, Lipová 1588, Lysá nad Labem.  
Z: ved. odboru IKH    T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 478 

Rada města uděluje souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 
295 01  Mnichovo Hradiště, zastoupené ředitelem školy Mgr. Vladimírem Čermákem, 
s uzavřením nové nájemní smlouvy podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový 
občanský zákoník, s panem Františkem Ouředníkem, Studentská 895, Mnichovo Hra-
diště na dobu neurčitou s platností od 01.01.2018.  
Z: ved. odboru IKH    T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 479 

Rada města schvaluje podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru – skladovacích 
prostor – umístěného v hospodářském stavení u domu č. p. 157, Mnichovo Hradiště, 
uzavřené s L. H. dne 13.04.1994.  
Z: ved. odboru IKH    T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 480 

Rada města schvaluje podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru – skladovacích 
prostor – umístěného v hospodářském staveni u domu č. p. 157, Mnichovo Hradiště, 
uzavřené s E. P. dne 16.08.2015. 
Z: ved. odboru IKH    T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 481 
Rada města schvaluje podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru – skladovacích 
prostor – umístěného v hospodářském staveni u domu č. p. 157, Mnichovo Hradiště, 
uzavřené s panem P. H. dne 01.09.1992. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 482 

Rada města schvaluje podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru – skladovacích 
prostor – umístěného v hospodářském staveni u domu č. p. 157, Mnichovo Hradiště, 
uzavřené s M. G. dne 13.4.1994.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 483 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120062676 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, v rámci stavby  Přestupní terminál veřejné dopravy, na pozem-
cích 2418 a 2419 v k.ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 18.12.2017 (odeslat podepsanou smlouvu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 484 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o odkup dřeva z lokality Na Horce:  
1. Agrofarma Týnec s.r.o., Týnec 3, 294 41  Dobrovice, IČ: 27098591 za cenu 

165.478,00 Kč bez DPH; 
2. Fowood Group, s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 148.739,00 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 11.12.2017 (oznámení výsledku uchazečům) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 485 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního ply-
nu  od 1.1.2018 do 31.12.2018 se společností spol. E.ON Energie a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201  
Z: ved. odboru IKH 
T: 05.12.2017 informovat dodavatele 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 486 

Rada města požaduje po odboru IKH předložit varianty způsobu soutěže ceny energií 
pro rok 2019 nejpozději do 30.06.2018. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 487 

Rada města schvaluje kácení těchto dřevin: 1 modřín o obvodu kmene 120 cm na po-
zemku p. č. 122/1 k. ú. MH; 1 bříza o obvodu 170 cm na pozemku p. č. 660 v k. ú. MH; 
1 ovocný strom (jabloň) o obvodu 110 cm na pozemku p. č. 260/1 k. ú. Sychrov; 1 
ovocný strom (hrušeň) o obvodu 210 cm na pozemku 260/1 v k. ú. Sychrov; 1 borovice 
vejmutovka o obvodu 110 cm na pozemku p. č. 834/1 v k. ú. MH; 13 thují o obvodu 100 
– 145 cm na pozemku p. č. 1482 v k. ú. MH; 1 smrk o obvodu kmene 100 cm na po-
zemku p. č. 554/6 v k. ú. Lhotice. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.12.2017 (podání žádosti na VŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 488 
Rada města neschvaluje kácení těchto dřevin: 1 jedle o obvodu 140 cm na pozemku p. 
č. 2085/30 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.12.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 489 

Rada města jmenuje na funkční období od 01.01.2018 do 31.12.2020 členy školských 
rad za město Mnichovo Hradiště jako zřizovatele základních škol, a to: 
- do školské rady ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254  
  Bc. Editu Řezáčovou 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 490 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí daru v roce 2017 rodičům dí-
těte JH a rodičům dítěte DK, všichni bytem Mnichovo Hradiště, jako pomoc na léčení a 
speciální potřeby pro oba chlapce. Výše daru bude určena zastupitelstvem dle výtěžku 
z vánočního jarmarku města (prodej hrníčků, dobrovolné vstupné, ev. z dalších příjmů).  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 491 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhodnocení Akčního plánu na 
roky 2017 – 2018. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 492 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Jiří Bína, Dana Lama-
čová (Komise pro cestovní ruch), Mgr. Lenka Sosnovcová (Komise kulturní), Mgr. Lu-
káš Umáčený (Gymnázium Mnichovo Hradiště), Mgr. Martina Kulíková (Komise letopi-
secká), Petr Novák a Lucie Nováková (Klub Jednoty Bratrské) do partnerského města 
Erzhausen (Německo) ve dnech 15. až 17. prosince 2017.  
Z: tajemnice MěÚ, FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 493 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová 683, Mnichovo Hradiště, k přijetí peněžního daru ve výši 5.000 Kč v roce 2017 od 
dárce Řeznictví Dvořák s.r.o., Masarykovo nám. 285, Mnichovo Hradiště, IČ 03670422. 
Dar není účelově vázaný.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  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 


