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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne 12.03.2018 

 
č. 102 

a) Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017 o výsledcích inventarizace ma-
jetku k 31.12.2017, (příloha č. 1) včetně veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skuteč-
nostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2017, jak je popsáno v Inventarizační zprávě 
za rok 2017 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů 
(příloha č.1 a). 
 
b) Rada města bere na vědomí odpis majetku na městském úřadu v roce 2017 ve výši 
3.177.101,89 Kč, z toho účet 013 celkem 179.559 Kč, účet 021 celkem 1.424.270 Kč, účet 
022 celkem 759.481,50 Kč, účet 018 celkem 216.063,15 Kč, účet 028 celkem 449.575,84 
Kč, účet 901 celkem 99.946,55 Kč, účet 902 celkem 48.205,85Kč (příloha č. 2a – 2c, 3a – 
3d). 
 
c) Rada města bere na vědomí odpis majetku v organizacích města za rok 2017 v celkové 
hodnotě 243.452 Kč dle přílohy č. 4. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

 č. 103 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 917, Máchova ul., 
Mnichovo Hradiště s H.P., Debř za navrhované měsíční nájemné 6.555 Kč na dobu určitou 1 
rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku mě-
síčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stano-
vuje rada města jako náhradníky: 

1. Z.K., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.935 Kč  
2. A.K., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.879 Kč            

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 2 se zdrželi (O. Lochman, J. Bína), návrh usne-
sení byl schválen  
 

č.104 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 26.02.2018, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, ta-
jemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým 
usnesením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.105 
Rada města schvaluje udělení souhlasu pro záměr opravy učebny fyziky a fyzikální laborato-
ře gymnázia Studentská 895, Mnichovo Hradiště dle předloženého návrhu na základě žá-
dosti Gymnázia Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 14.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č.106 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor klubovny 
o výměře 34,23 m2 v budově Domova s pečovatelskou službou, Družstevní 1451, Mnichovo 
Hradiště na dobu neurčitou s Denním centrem pro seniory Jizera, o. s., IČ 228 38 457, Bole-
slavská 682, 294 01 Bakov nad Jizerou za roční nájemné 309 Kč/m2, t. j. 34,23 m2 = 10.577 
Kč/rok bez záloh, t. j. 3.526 Kč/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového pro-
storu, dle skutečného užívání prostoru 2 x týdně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.107 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v čp. 
1142 v 2. NP ze dne 29.03.2017 se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, 
Zborovská 11, zastoupeným Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 
201, příspěvkovou organizací, IČ 00873373 na prodloužení doby nájmu od 01.05.2018 do 
30.04.2019.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.108 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v čp. 
1142 v 2. NP ze dne 29.06.2017 se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, 
Zborovská 11, zastoupeným Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 
201, příspěvkovou organizací, IČ 00873373 na prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 
30.04.2019.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 
 

č.109 
Rada města schvaluje cenu za zřízení věcného břemene k akci „Přestupní terminál veřejné 
dopravy Mnichovo Hradiště – přeložka kabelů NN SŽDC, s. o.“ dle návrhu výpočtu úplaty za 
věcné břemeno v celkové hodnotě 42.500 Kč bez DPH. DPH dle platného cenové předpisu 
bude připočtena k uvedené částce bez DPH.   
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.110 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch konané dne 13.února 
2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici měst-
ského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č.111 
Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 13.03.2018 dalšími členy Komise pro cestovní ruch  paní Janu 
Jedličkovou a pana Tomáše Hejdrycha.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 
 

č.112 
Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality Sychrov a Dobrá Voda firmě Fowood Group, 
s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 116.020,00 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.03.2018 (oznámení výsledku uchazečům) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.113 
Rada města schvaluje: 
- zadávací dokumentaci  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25685210 
2. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovi-
ce, IČ:25166891 
3. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 
4. REINVEST spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, IČO: 65410840 
5. MIRRO s.r.o., Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 2283/2, PSČ 100, IČO: 64791068 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou formou zjednodušeného podli-
mitního řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP Komunitního centra Míro-
vá, Mnichovo Hradiště  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 13.03.2018 (odeslání poskytovateli dotace ke kontrole) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

 
č.114 

Rada města schvaluje pronájem části pozemků p. č. 2625 a p. č.2628/89 v celkové výměře 
700 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Šebesta VHS, v. o. s., Želivského 14a, 466 05 
Jablonec nad Nisou, IČ 413 27 837 na dobu určitou 30 dní od 05.03.2018 do 03.04.2018 za 
nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 584 Kč za období od 05.03.2018 do 03.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.115 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 31.12.2017. 
Z: místostarosta města 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č.116 
Rada města schvaluje projektový záměr projektu MAP II, kdy realizátorem projektu bude 
město Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta 
T: 15.05.2018 (podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.117 
Rada města schvaluje podání žádosti o převzetí investorství v záměru plánování a realizace 
stezky Greenway Jizera v úseku „Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou“ Středo-
českým krajem. 
Z: starosta města 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.118 
 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace žadateli SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dne-
boh na investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise z jednání per 
rollam mezi dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

 

JID žádosti IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace Odůvodnění 

6763/2018/
MH 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zakoupení nového 
zahradního traktůrku 17.800 Kč 14.240 Kč  

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
na rok 2018 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.119 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení žádosti žadatele SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Dneboh na investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Do-
tační komise z jednání per rollam mezi dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

JID žá-
dosti IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporu-
čení Odůvodnění 

6764/20
18/MH 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zastřešení prostoru 
před "domkem" u 
hřiště 100.000 Kč vyřadit 

Žadatel může podat 
pouze 1 žádost na 
investici ročně; 
nemovitost není v 

majetku žadatele, 
ale v majetku 

města. 

Z: místostarosta 
T: 11.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č.120 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 12.03.2018 na vlastní žádost Svatavu Bukvičkovou z Komise 
pro výchovu a vzdělávání. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č.121 

Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 20.458,40 Kč na rok 2018 Svazu měst a 
obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 122 
Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
12.02.2018 a 19.02.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise životní-
ho prostředí přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T:12.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.123 
Rada města schvaluje přijetí knižních darů ve výši 1 336,- Kč na 1 pololetí roku 2018 pro 
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti. 
Z: vedoucí knihovny 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 

 
 
 

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

Miroslav Korych 
  ověřovatel 


