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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne 02.05.2018 

 

č. 191 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování vodního díla vodovodu Mni-
chovo Hradiště – Dobrá Voda, Lhotice, se společností Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.05.2018 (informovat o podpisu smlouvy VaK) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 192 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
940/1 o výměře 42 m2 za účelem zřízení zahrádky s S.D. za roční nájemné 
420 Kč/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 193 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o celkové výměře 800 m2 
v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Prockert a Hynek, a. s., stavební firma, IČ 256 00 
559, se sídlem Palackého 782, 252 63  Roztoky u Prahy na dobu určitou od 
30.04.2018 do 30.06.2018 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 1.378 Kč za období 
od 30.04.2018 do 30.06.2018. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 194 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
421/1 o výměře 280 m2 za účelem zřízení zahrádky s E.Š. za roční nájemné 
560 Kč/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 195 

Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 153 ze dne 09.04.2018. 
  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 196 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1/6 o 
výměře 1 094 m2 – zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně s M. a B. Č. na dobu neurčitou za 
roční nájemné 1,20 Kč/m2, t. j. 1.313 Kč/rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 197 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č. 521/5 o výměře 
1 312 m2 – trvalý travní porost a p. č. 521/6 o výměře 8 445 m2 – vodní plocha  
s Českým rybářským svazem, z. s. , místní organizace Mnichovo Hradiště, IČ 185 
72 022, Sokolovská 1646, 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu určitou od 02.05.2018 do 
31.12.2029.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Bína) - návrh usnesení byl schválen  
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č. 198 
Rada města schvaluje ceník pronájmu nebytových prostor v 1. podlaží budovy Volno-
časového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště (místnost 1.01 
přednáškový sál a místnost 1.02 herna) pro zájmové a neziskové činnosti organizací a 
spolků za cenu 50Kč/hodina/místnost pro níže uvedené organizace. Cena pronájmu 
může být krácena koeficientem 0,5, t. j. 25 Kč/hodina pro zohlednění skutečností jako 
např. zájem města o provozování činnosti ve volnočasovém centru apod. Součástí 
pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 199 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01 a 
1.02) Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Mnichovo Hradiště, Soko-
lovská 1464, Mnichovo Hradiště, IČ 18572022 dle harmonogramu obsazenosti na dobu 
neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC 
v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 200 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01) Pě-
veckému sboru Charmone Mnichovo Hradiště, z. s. , U Trati 681, Mnichovo Hradiště, 
IČ 22682635 dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 
50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 
2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 201 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01) paní 
Lucii Holečkové, trvale bytem Na Dvorcích 168, 295 01 Mnichovo Hradiště k činnosti 
cvičení maminek s dětmi dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájem-
né 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo 
ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 202 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01)  Lo-
ona Dance, zastoupené paní Renatou Skřivánkovou, se sídlem Peřimov 131, 512 04 
Mříčná, IČ: 06545084 dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 
50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 
2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 203 
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor budovy Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v 1. podlaží (místnost 1.01 a 
1.02) Jednotě bratrské Mnichovo Hradiště, Šlikova 802, Mnichovo Hradiště, IČ 065 
62 221 dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. A 
nebytové prostory v 0. podlaží (místnost 0.01 zkušebna, 0.02 a 0.03 sklad) na dobu 
neurčitou za nájemné 2.500 Kč/rok. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC 
v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 204 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01 a 
1.02) Centru pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097, se sídlem Skálova 540, 511 01 Tur-
nov dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Sou-
částí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 205 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) 
VLASTENECKO DOBROČINNÉ SDRUŽENÉ OBCI BARÁČNÍKŮ MNICHOVO 
HRADIŠTĚ, IČ 00464007 dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za ná-
jemné 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží 
nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 206 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01) paní 
Ireně Libenské, trvale bytem Zámecká 309, 295 01 Mnichovo Hradiště k činnosti cviče-
ní seniorů dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 
50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 
2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 207 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) 
Svazu postižených civilizačními chorobami, z. s., základní organizace Mnichovo Hra-
diště, IČ 750 34 921, se sídlem Hřbitovní 991, Mnichovo Hradiště dle harmonogramu 
obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je ku-
chyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 208 
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) ús-
tavu Laxus, z. ú., IČ 626 95 487, se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk dle harmo-
nogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 25 Kč/hodina . Součástí pronájmu 
je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 209 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) 
spolku LUMA MB, z. s. , IČ 266 38 398, se sídlem Nerudova 691/19, Mladá Boleslav 
dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 25 Kč/hodina. Součástí 
pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 210 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 
443/5 o výměře 1 188 m2 – trvalý travní porost, p. č. 879 o výměře 1 531 m2 – orná 
půda, p. č. 441/1 o výměře 3 809 m2 – ovocný sad, p. č. 441/2  o výměře 5 555 m2 – 
ovocný sad, p. č. 438/1 o výměře 6 335 m2 – trvalý travní porost, p. č. 438/2 o výměře 
2 110 m2 – trvalý travní porost, p. č. 439 o výměře 5 417 m2 – ovocný sad s panem 
Jaroslavem Bulvou, soukromým zemědělcem, IČ 651 94 918,  Mladostov 9, 511 01 
Turnov – Vyskeř na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že bu-
de umožněn přístup ZD Březina na travní porosty a dalším osobám přístup do lesa. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.03.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 211 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. 
č. 443/4  o výměře 2 600 m2 – zahrada a části pozemku p. č. 882/2 o výměře 820 m2 – 
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Dneboh s J. M. na dobu neurčitou za pach-
tovné ve výši 0,10 Kč/m2/rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.03.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 212 

Rada města schvaluje navýšení jednorázového poplatku za instalaci propagačního, in-
formačního a reklamního zařízení na částku 760 Kč bez DPH za 1 sloup veřejného 
osvětlení a nový ceník PIRZ s termínem od 01.05.2018.  
T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 213 

Rada města schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor na pozemku p.č. 1949/8 
v k.ú. Mnichovo Hradiště s družstvem COOP Mnichovo Hradiště, Turnovská 25, Mni-
chovo Hradiště dohodou k 15.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH     T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 214 

Rada města bere na vědomí informaci o pořízení územních studií veřejných prostran-
ství sídlišť Jaselská a Poříčská. 
Z: vedoucí odboru IKH     T: 30.06.2018 (dokončení zakázek) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 



Strana 5 (celkem 6) 

č. 215 
Rada města schvaluje na návrh komise toto pořadí účastníků v zadávacím řízení o ve-
řejnou zakázku „Stavební úpravy Přestavlcké ulice, Mnichovo Hradiště“: 
1. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094  
  (cena 4.682.814,70 Kč bez DPH) 
2. Stavotrans, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781  
  cena 5.470.873,15 Kč bez DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a 
mosty a.s., který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě. V případě, že nedo-
jde s ním z jakéhokoliv důvodu stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek k 
podpisu smlouvy, uděluje rada oprávnění starostovi k podpisu smlouvy s účastníkem 
Stavotrans, s.r.o., který se umístil na druhém místě.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 04.05.2018 (informovat oba účastníky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 216 

Rada města schvaluje přijetí nabídky společnosti Civil engineering, s. r. o., Jiráskova 
303, 512 63 Rovensko pod Troskami na vypracování projektové dokumentace „Sídliště 
Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů“ v hodnotě 735.000 Kč bez DPH 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 14.05.2018 (informování uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 217 

Rada města schvaluje smlouvu na zajištění správy infrastruktury IT městského úřadu a 
organizací zřizovaných městem s firmou Admin IT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rud-
ná, IČ 2786490, na období od 01.07.2018 do 30.06.2019 v předloženém znění. Rada 
města schvaluje výjimku z VN č. 8  o zadávání veřejných zakázek. 
Z: tajemnice 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 218 

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 23.04.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 219 

Rada města bere na vědomí postup prací na přípravě projektu MAP II Mnichovohra-
dišťsko.  
Z: starosta města 
T: do 15.05.2018 podání žádosti o dotaci 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 220 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 46 v DPS Z. M. 
Z: ved. odboru SVZ    
T: 30.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 221 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu zařízení a o poskytování 
služeb ze dne 18.04.2017 se společností INOTESKA-CT s.r.o., se sídlem Česká Tře-
bová, Skalka 1692, PSČ 560 02, IČ: 49282484. 
Z: velitel MěP 
T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 222 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů u zakázku „Vybavení novostavby pavilonu 
MŠ Jaselská - Mnichovo Hradiště“: 
1. Kecip, s. r. o., V Zátiší 789, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 254 26 842 (389.842 Kč 

bez DPH) 
2. Makra didakta, s. r. o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ  279 16 758 

(432.890,96 Kč bez DPH) 
3. Nábytek Honza, s.r.o., Masarykovo nám. 701, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 271 

98 821 (462.611,57 Kč bez DPH) 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 14.05.2018 (informování uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.               Mgr. Jiří Bína    
 starosta města                                   místostarosta 
    
 
 

 
Miroslav Korych 

ověřovatel 
 
 
 


