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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne 28.05.2018 

 

č. 237 
Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti H-INTES 
s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 na stavbu „Podpora 
bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ za cenu 14.231.770,80 Kč bez DPH a sta-
rostu města pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 01.06.2018 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 238 

Rada města schvaluje na návrh komise toto pořadí účastníků v zadávacím řízení o ve-
řejnou zakázku „Rekonstrukce podlahy učebny 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hra-
diště“: 
1. Stavby Nohynek s.r.o., Tylova 1460, Mnichovo Hradiště, IČ 03684504  

(cena 101 097,00 Kč bez DPH) 
Slavoj MB s.r.o., Novákova 1328/III, Mladá Boleslav, IČ: 25740792  

(cena 107 203,00 Kč bez DPH) 
NAREB-stavby s.r.o., Na Žižkově 146, Český Dub, IČ: 27287882 
     (cena 113 438,74 Kč bez DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby Nohy-
nek s.r.o., který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 30.05.2018 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 239 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku p. č. 609/3 o výměře 2 
119 m2 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a pozemku p. č. 609/4 o výměře 
85 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez 
č. p. /č. e. v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 997.600 Kč od Sdružení sportovních sva-
zů České republiky, z. s. , IČ 00174262, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha – Hole-
šovice. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 materiál do ZaMě 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 240 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí da-
rovací na darování vodovodu TLT DN 80 délky 151 m, na pozemcích p. č. 235/12, 
235/21 v k. ú. Lhotice u Bosně s P. S. 
Z: ved. odboru IKH     T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 241 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 38/1 o vý-
měře cca 400 m2 – ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: ved. odboru IKH     T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 242 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 38/1 o vý-
měře cca 400 m2 – ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně P. a J. K. 
Z: ved. odboru IKH     T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 243 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 677/1 o vý-
měře cca 167 m2, prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 907 m2 a prodej části 
pozemku p. č.  902/3 o výměře cca 70 m2 vše v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odobru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 244 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 677/1 orná 
půda o výměře cca 167 m2  na zřízení příjezdové cesty a prodej části pozemku p. č. 
677/1 orná půda o výměře cca 907 m2 na zahradu a prodej části pozemku p. č.  902/3 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 na prodloužení zahrady vše 
v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště J. L. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 245 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č.  902/3 o 
výměře cca 50 m2 vše v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odobru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 246 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města nabídnout prodej části pozemku p. č. 
902/3  - ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Veselá u Mni-
chovo Hradiště současným uživatelům pozemku a vlastníkům pozemku p. č. 677/17 
M. a V. L. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 247 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozem-
ků p. č. 1992/161 o výměře 1 949 m2 – orná půda, p. č. 1992/184 o výměře 94 m2 – or-
ná půda, p. č. 1992/97 o výměře 1 941 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště a ve-
řejné technické a dopravní infrastruktury postavené na předmětných pozemcích od 
společnosti Stavokombinát Invest, s. r. o., Vesecká 97/12, 460 06 Liberec, IČ 482 
90 645 na základě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 248  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný pře-
vod pozemků p. č. 1554 o výměře 498 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1555/2 o 
výměře 378 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1555/3 o výměře 85 m2 – zastavě-
ná plocha a nádvoří v k. ú. Mnichovo Hradiště od Státního pozemkového úřadu, IČ 013 
12 774, Husinecká 1054/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupený pobočkou Státní-
ho pozemkové úřadu v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá Boleslav. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 249 
Rada města schvaluje podání žádosti o užívání nemovité věci, a to části pozemku p. č. 
20/4 orná půda a části pozemku p. č. 546/1 ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně ve 
vlastnictví státu ke Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 013 12 774 Bělská 151, 293 01 
Mladá Boleslav. Podpisem žádosti pověřuje starostu města. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 250  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení bezúplatného převodu částí 
pozemků p. č. 20/4 o výměře 11 569 m2 – orná půda a p. č. 546/1 o výměře 99 343 m2 
- ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně pod budoucí místní komunikací od Státního po-
zemkového úřadu, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 251 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na budoucí prodej nemovité věci – objekty 
kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 252 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní na prodej nemovité věci – objekty kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 885 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 50.000 Kč za 
všechny objekty (t. j. 10.000 Kč za jeden objekt) Společenství vlastníků jednotek č. p. 
157, V Lípách, Mnichovo Hradiště, IČ 279 10 253. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 253 

Rada města neschvaluje zadání vyhotovení znaleckého posudku na určení ceny ne-
movité věci – objekty kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 885 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 254 

Rada města schvaluje pořadí uchazečů na zakázku „Komunitní centrum Mírová, Mni-
chovo Hradiště – technický dozor investora a koordinátor BOZP“ : 
1) MB INVEST s.r.o., Palackého 54/16, 293 01 Mladá Boleslav; IČ: 489 52 770 

(450 000 Kč bez DPH) 
2) Realstav MB spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav; IČ: 256 85 210 

(539 000 Kč bez DPH) 
3, FRAM Consult a.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3; IČ: 649 48 790 (646 240 Kč 
bez DPH) 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 12.06.2018 (informování uchazečů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 255 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 31. 12. 
2015 podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2016 mezi Realitní kanceláří Lubomír Kouba, IČO: 
12074608, se sídlem Karla Poláčka 2230, Česká Lípa a městem Mnichovo Hradiště, 
kterým pověřuje osobu odpovědnou za provoz technických zařízení.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.5.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 256 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod částí pozemku p. č. 
263/19 o výměře 16 008 m2 – orná půda, p. č. 263/20 o výměře 1 092 m2 – orná půda, 
p. č. 263/23 o výměře 10 781 m2 – orná půda v k. ú. Sychrov nad Jizerou a veřejné 
technické a dopravní infrastruktury postavené na pozemcích p. č. 263/19 o výměře 16 
008 m2 – orná půda, p. č. 263/20 o výměře 1 092 m2 – orná půda, p. č. 263/23 o vý-
měře 10 781 m2 – orná půda v k. ú. Sychrov nad Jizerou od P. K. a P. K. na základě 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací s podmínkou, že se darující zaváží 
do dvou let na své náklady vybudovat příjezdovou komunikaci na pozemku p.č. 
318/1 v k.ú. Sychrov nad Jizerou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a místosta-
rostu města. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 257 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na 
pozemky p. č. 105/1, p. č. 129, p. č. 127, p. č. 122/1, p. č. 118/2, p. č. 119/2, p. č. 2406, 
p. č. 141, p. č. 142, p. č. 143, p. č. 2376/1, p. č. 2409, p. č. 2407/1 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic, a. s., IČ 649 49 681, se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 za navrhovanou jednorázovou úhradu ve 
výši 130 Kč za každý započatý běžný metr ve zpevněné části v Mnichově Hradišti, 30 
Kč za každý započatý běžný metr v zeleném pásu v Mnichově Hradišti a 200 Kč za 
každý započatý běžný metr na náměstí v mnichově Hradišti, nejméně však 1.000 Kč + 
DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 258 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
konaného dne 14.05.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise 
přijatá stanoviska rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 11.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 259 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č.2018/0025 na stavební úpravy vstupu 
radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště se společností Aron house,s.r.o., Na Zvonku 943/9, 
460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov spočívající v navýšení předmětu plnění 
v částce 149.501,58 Kč bez DPH a posunutí termínu dokončení díla do 30.06.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.06.2018 informovat zhotovitele 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 260 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní, konaného 
dne 17.04.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopi-
secké a muzejní přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 261 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 18.04.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise 
pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením 
komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 262 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská 
škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 263 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Mni-
chovo Hradiště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010. 

Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 264 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 , Mnichovo Hradiště, IČ 70989028. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 265 

Rada města schvaluje finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města: Zá-
kladní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Základní škola Mnichovo Hradiště, 
Sokolovská 254 a Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přilože-
ných Protokolů o finančním vypořádání za rok 2017 dle návrhů v příloze.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned (informování PO) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 266 

Rada města schvaluje přijetí knižních darů ve výši 5.829 Kč pro Městskou knihovnu 
v Mnichově Hradišti z projektu Česká knihovna 2018, který vyhlašuje Moravská zem-
ská knihovna, Kounicova 65a, Brno, IČO 00094943 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 267 

Rada města schvaluje možnost vybírání vstupného na pořadu Listování Lukáše Hejlíka 
ve výši 100 Kč. 
Z: ved. knihovny   T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 268 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši 1.100 Kč Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků, Masarykovo náměstí 83, 251 00 Říčany, IČ 40765407, 
z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 269 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 26.02.2018 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 270 

Rada města schvaluje vnitřní normu č. 14 Zásady pro školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci zaměstnanců v předloženém znění s účinností od 01.06.2018. 
Z: tajemnice  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 271 

Rada města schvaluje za období prosinec 2017 – květen 2018 odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle návrhu v příloze č. 1. Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc květen 
2018, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení 
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 
2018. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková)  -  návrh usnesení byl 
  schválen 

 
 
 

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

Ing. Jan Mareš 
ověřovatel 


