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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 8 ze dne 19.03.2018 

 
č. 124 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekční práce na zakázku „Ulice Víta 
Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“, s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o., 
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28714792, která vystupuje jako správce 
Sdružení společností Projekce dopravní Filip s. r. o. a Rehwaldt Landscape Architects, 
Bautzner Strasse 133, 010 99 Dresden v hodnotě 1.540.000 Kč bez DPH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.2018 (informování uchazečů) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

 č. 125 
Rada města schvaluje: 

 Zadávací dokumentaci na akci „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ vy-
pracovanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. 

 Hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH. 
Dále rada ukládá oslovit tyto uchazeče:  
▪ H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
▪ BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov 1, IČ 28402758 
▪ COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
▪ SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
▪ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ. 60838744 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 29.03.2018 (schválení v řídícím orgánu) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.126 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Automatické posuvné dveře 
COOP, DPS, DZS“: 
1. ATA RACOON s.r.o., Novosibiřská 667, 19016 Praha, IČ:25332716 za částku bez DPH 
400.275 Kč 
2. Lanos spol. s r.o., K Učilišti 35/16, 10200 Praha, IČ:61856428 za částku bez DPH 
520.125 Kč 
a dále souhlasí s rozšířením zakázky o automatické otevírání dvou kusů dveří v objektu 
Družstevní 1451 v hodnotě do 100 000 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 22.03.2018 (informovat uchazeče) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.127 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 9/3 o výměře 99 m2 – tr-
valý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.128 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 112 
m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olšina, jehož součástí je stavba bez č. p. občanské 
vybavenosti. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
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záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 
č.129 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 197/2 o výměře 2 093 
m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.130 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2316/1 o výměře 622 
m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.131 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup částí pozemků p. č. 624/6 o 
výměře 1 704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 o výměře 4 m2, p. č. 624/11 o 
výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovice od Ing. A.Č., 692 
01 Mikulov na Moravě za cenu 200 Kč/m2. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.03.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.132 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup nemovité věci – objektu vodní-
ho zdroje - na pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Sychrov nad Jizerou za cenu určenou znaleckým 
posudkem, t. j. 15.870 Kč od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ 
46356983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.03.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.133 

Rada města souhlasí na základě doporučení komise správy majetku a rozvoje města s 
umístěním příslušnosti pozemků p. č. 259/190 až p. č. 259/197 v k. ú. Sychrov nad Jizerou 
do ulice Hradecká, Mnichovo Hradiště, místní část Hněvousice.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.134 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 458/1 v k. ú. Lhotice 
u Bosně za pozemek p. č. 458/3 v k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.135 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků v ul. Studentská a 
S.K. Neumanna“: 
1. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197, nabídková 
cena: 950.000,00 Kč bez DPH 
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2. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, nabídková ce-
na: 1.098.385,00 Kč bez DPH; 
3. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324, nabídková ce-
na 1.117.000,00 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 26.03.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

  
č.136 

Rada města schvaluje cenu příměstského tábora pořádaného Muzeem města Mnichova 
Hradiště na částku 1 400 Kč za dítě. 
Z: vedoucí muzea města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.137 

Rada města schvaluje členský příspěvek pro „Asociaci muzeí a galerií ČR“ za rok 2018 ve 
výši 2 300 Kč. 
Z: vedoucí muzea města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Miroslav Kolomazník 
  ověřovatel 


