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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 15 ze dne 04.06.2018 

 

č. 272 
Rada města neschvaluje předložený záměr na výstavbu obchodního objektu „Vendo 
park Mnichovo Hradiště“.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 11.06.2018 (informování žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 273 

Rada města schvaluje souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci „Skladová hala 
Kofola, a.s. v Mnichově Hradišti“ vypracovanou společností Q-PARS, v.o.s., Pláničkova 
144/14, 711 00 Ostrava pod zakázkovým číslem 17876 a požaduje uplatnění plnění ze 
„Zásad pro výstavbu v Mnichově Hradišti“ v procentuálním rozsahu. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 11.06.2018 (informování žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 274 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. 3/2003 ze dne 
17.01.2003 na vypůjčení části pozemku p. č. 2085/30 o výměře 250 m2 – ostatní plo-
cha – jiná plocha  s Mateřskou školou města Mnichovo Hradiště, IČ 709 890 010, se 
sídlem Mírová 683, Mnichovo Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 275 

Rada města schvaluje ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 136/1 o výměře 
53 300 m2 ovocný sad a p. č. 136/2 o výměře 1 515 m2 ovocný sad v k. ú. Sychrov nad 
Jizerou s pachtýři: J. K., N. L., P. M., J. N., M. V. a J. Z. dohodou ke dni 30.06.2018. 
Z: ved. odboru IKh 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 276 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 136/1 o výměře 
53 300 m2 ovocný sad a p. č. 136/2 o výměře 1 515 m2 ovocný sad v k. ú. Sychrov nad 
Jizerou se spolkem  Život v sadu, z. s., IČ 069 80 309, se sídlem Mnichovo Hradiště, 
místní část Sychrov 1, 294 13 Mohelnice nad Jizerou za pachtovné ve výši 
3.290 Kč/rok.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 277 

Rada města uděluje souhlas s umístěním stavby – jednoduchého plechového kontej-
neru s vraty - pro uskladnění zahradnického nářadí pro kultivaci sadu na pozemcích p. 
č. 136/1 a p. č. 136/2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou spolku Život v sadu, z. s., IČ 069 
80 309, se sídlem Mnichovo Hradiště, místní část Sychrov 1, 294 13 Mohelnice nad Ji-
zerou s tím, že stavba nesmí být pevně spojena se zemí. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 278 

Rada města bere na vědomí „Územní energetickou koncepci Středočeského kraje 
(2017 – 2041)“ bez připomínek   

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 279 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2018/0004 na zakázku “ Novostavba 
pavilonu MŠ Jaselská“ se společností KASTEN spol. s r.o., Neratovice, Byškovice, Vě-
trná 145, PSČ 277 11, IČ 62954890 spočívající v ceně méněprací ve výši 542.931,33 
Kč bez DPH a víceprací 548.101,82 bez DPH a prodloužení termínu dokončení o 15. 
kalendářních dní. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 06.06.2018 ( předložit dodatek č. 1 k odsouhlasení poskytovateli dotace ) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 280 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 2. května 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá Bc. Soně Koškové, tajemnici výše zmíněné komise, předat Komisi pro výchovu 
a vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 281 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Vnitřní normy č. 1 Organizační řád městského úřa-
du s platností od 01.09.2018 v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 282 

Rada města schvaluje pracovní skupinu pro realizaci projektu MAP II Mnichovohra-
dišťsko ve výši max. 3 přepočtených úvazků na dobu určitou 42 měsíců 
s předpokladem zahájení v září 2018 v případě získání dotace. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 283 

Rada města doporučuje zastupitelstvu provést volbu Jana Rympla ml. do funkce příse-
dícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi za Město Mnichovo Hradiště. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 18.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 284 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností SW Real Estate Ma-
nagement s.r.o., IČO: 02627035, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 
3 v předloženém znění. 
Z: starosta města  
T: 10.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 285 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat návrh Závěrečného účtu města 
Mnichovo Hradiště za rok 2017 (včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2017) a schválit  celoroční hospodaření města za rok 2017 bez výhrad.   
T: 08.06.2018 
Z: vedoucí FŠO 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 286 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové 
opatření 3/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO    T: ihned   

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 287 
Rada města ruší zadávací řízení na akci „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově 
Hradišti“, vyhlášené na profilu zadavatele dne 24.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.06.2018 (zaslat rozhodnutí o zrušení uchazeči) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 288 

Rada města schvaluje: 
- zadávací dokumentaci na akci „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ 
  vypracovanou spol. MA  projekt, spol. s.r.o. ze dne 02.06.2018 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: zveřejnění podle zákona o zadávání VZ 

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

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

 
  


