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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 13 ze dne 14.05.2018 

 

č. 223 
Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při využití požární nádrže pro ochranu ob-
jektu města Mnichovo Hradiště se společností Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 
26178541, DIČ: CZ26178 541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 21.05.2018 (zaslání dohody k podpisu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 224 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská ul., Mnicho-
vo Hradiště s  J. P. za navrhované měsíční nájemné 6.000 Kč na dobu určitou 3 měsí-
ce s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku 
měsíčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového říze-
ní stanovuje rada města jako náhradníky: 
1. J. P., za navrhované měsíční nájemné 5.000 Kč  
2. M. P., za navrhované měsíční nájemné 4.500 Kč            
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Mgr. Lochman, Bc. Otáhalová) -  ná- 
  vrh usnesení byl schválen 
č. 225 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 25.04.2018, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města 
k jednotlivým usnesením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 226 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva ze dne 
27.02.2018 mezi společností Dragon Internet a.s., IČ: 27237800, Pod Loretou 883, 
Kosmonosy a městem Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 01.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 227 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 27.05.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště K. R. na dobu určitou 1 rok, tj. 
do 31.05.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 228 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.11.2017 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště Ž. W. na dobu určitou 1 rok, tj. do 
31.05.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 229 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu objektu – prostor k podnikání na 
pronájem přístřeší budovy čp. 69, která je součástí pozemku p. č. 1623/2 o výměře 351 
m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště na dobu určitou do 30.06.2018 za měsíční nájemné ve 
výši 500 Kč/měsíc za účelem uskladnění materiálu pro společnost BREMA, spol. s r.o., 
IČO: 44264321, se sídlem Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4 – Braník. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 230 

Rada města schvaluje rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na 
území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2018 dle tabulky níže (viz 
sloupec „navržená dotace“). Současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s příslušnou žadatelkou o dotaci dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

žadatel nemovitost akce celkové  
náklady 

podíl vlast-
níka 

požadova-
ná dotace 

navržená 
dotace  

M. P. čp. 157,  
V Lípách 

výměna oken v bytové 
jednotce (přízemí) 

64 732 32 366 32 360 0 

L. K. čp. 117,  
Budovcova 

oprava fasády  88 000 44 000 44 000 0 

J. K. čp. 44,  
Havlíčkova 

repase oken, výměna 
vstupních dveří 

60 840 30 420 30 420 30 000 

 

Z: vedoucí odboru VŽP 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 231 

Rada města schvaluje termíny jednání rady v období květen-září 2018 takto: 
28.05.2018, 04.06.2018, 11.06.2018, 25.06.2018, 09.07.2018, 23.07.2018, 06.08.2018, 
20.08.2018, 27.08.2018 a 17.09.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 18.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 232 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši 43.420 Kč Dobrovolnému 
svazku obcí EKOD, Náměstí republiky 193, 472 01 Doksy, IČ 06523862. 
Z: starosta města 
T: 16.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 233 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Geoparku Ralsko 
o.p.s., IČ 01834410, se sídlem Kuřivody 701, 471 24 Ralsko na udržování kulturních 
tradic a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílohy. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 234 

Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím na jed-
norázové veřejné projekty a akce, projekty partnerské spolupráce a investice z rozpoč-
tu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 09.05.2018: 
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JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace Odůvodnění 

8055/2018/MH 69000301 
SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Sychrov 

Káčovský pohár v požár-
ním útoku konaný dne 
9.6.2018 9.800 Kč 0 Kč 

Jde o ústřední činnost 
SDH, která je již městem 
finančně podporována 

8058/2018/MH 69000301 
SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Sychrov 

Sychrováček - dětská 
soutěž v požárním sport 4.850 Kč 0 Kč 

Jde o ústřední činnost 
SDH, která je již městem 
finančně podporována 

10998/2018/MH 48683906 

Gymnázium Mnichovo 
Hradiště, příspěvková 
organizace 

Partnerství s Gymnáziem 
Mikuláše Koperníka v 
Chojnově 16.650 Kč 13.320 Kč 

 

13166/2018/MH 70838704 

Základní umělecká škola, 
Mnichovo Hradiště, Pa-
lackého 38 ZUŠ Open 20.000 Kč 18.500 Kč 

 

14026/2018/MH 23.02.1994 Filip Obermajer 
No Waves festival: Mni-
chovo Hradiště 30.000 Kč 24.000 Kč  

13405/2018/MH 68997302 
SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Veselá 130 let SDH Veselá 20.000 Kč 10.000 Kč 

 
 

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 235 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací sportovním a 
zájmovým organizacím na jednorázové veřejné projekty a akce, projekty partnerské 
spolupráce a investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze 
dne 09.05.2018: 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace Odůvodnění 

13433/2018/MH 18621937 
Mnichovohradišťský 
sportovní klub z.s. 

Oprava střechy klubovny 
MSK 26.000 Kč 26.000 Kč  

8601/2018/MH 18621937 
Mnichovohradišťský 
sportovní klub z.s. 

Dětský sportovní den 
2018 10.000 Kč 10.000 Kč 

 

3783/2018/MH 00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Bole-
slav, Husova 201 Junity festival 10.000 Kč 8.000 Kč 

 

3781/2018/MH 00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Bole-
slav, Husova 201 Den na Vostrově 20.000 Kč 16.000 Kč 

 Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím dle 
přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 236 

Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím 
na jednorázové veřejné projekty a akce z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Do-
tační komise ze dne 09.05.2018: 
 
 
 
 
 



Strana 4 (celkem 4) 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace Podmínka 

4175/2018/MH 01342533 Dřevěný muž, spolek 
36. ročník triatlonu 
DŘEVĚNÝ MUŽ 5.000 Kč 5.000 Kč 

 

6784/2018/MH  J.B. Bazar v sokolovně 2.350 Kč 1.400 Kč  

11909/2018/MH  J.N. 
Oslavy 100let založení 
republiky na Olšině 5.000 Kč 4.000 Kč 

 

13634/2018/MH 62453670 
TJ Bakovský půlmara-
ton, z.s. 

Silniční běh - Mnichovohra-
dišťská pětadvacítka 10.000 Kč 5.000 Kč 

Dodání výkazu zisků 
a ztrát za rok 2017  

14239/2018/MH 4245121 Spolek Meza 

Roztančené Hradiště - 
Mezinárodní den tance 
2018 2.500 Kč 1.500 Kč 

 

 

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy dle přílohy č. 4.  
Z: místostarosta 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 


