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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 20 ze dne 13.08.2018 

 
č. 342 

Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti TELMO 
a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha - Hostivař, IČO: 47307781 na akci „Město 
Mnichovo Hradiště - rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ za cenu 
359.935 Kč vč. DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 17.08.2018 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 343 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky p. č. 1992/95, p. č. 
1992/186 vše v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti Stavokombinát Invest, 
s. r. o., IČ 48290645, Vesecká 97/12, 460 06 Liberec 6 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, 
nejméně však 1.000 Kč + DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 344 

Rada města ukládá odboru IKH informovat radu města o správních řízeních ve věci vý-
stavby dvou bytových domů na pozemcích p. č. 1992/117, 1992/116 a 1992/114 
v k.ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH  
T: průběžně 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 345 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dle § 2201 a 
násl. NOZ č. 89/2012 ze dne 23.05.2018 na rozšíření pronájmu 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 síd-
lem Skálova 540, 511 01 Turnov každý čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. na dobu neurči-
tou 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: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 346 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální 1/22 uzavřeného 
prostoru pozemku p. č. 1470/1 o výměře 496 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem 
příjezdu ke garáži na pozemku p. č. 1469 v k. ú. Mnichovo Hradiště a užívání společné 
manipulační plochy s J. P. za roční nájemné 200 Kč/rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 347 
Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č.2017/0146 na akci: „Stavební úpravy 
objektu nacházejícího se na pozemku p.č.st. 24/1 v k. ú. Sychrov nad Jizerou“ se spo-
lečností STAVBY DAVID s.r.o., Marešova 643/6,198 00 Praha 9.,IČO:04394518 spočí-
vající méněpracech ve výši 85.057,86 Kč bez DPH a vícepracích ve výši 82.248 Kč 
bez DPH a posunutí termínu plnění o 22 kalendářních dní. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 16.08.2018 informovat zhotovitele 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 348 

Rada města schvaluje kupní smlouvu na vnitřní vybavení pavilonu MŠ Jaselská Mni-
chovo Hradiště, za částku 372.851,22 Kč bez DPH s panem Dominikem Pickem, V Zá-
tiší 789, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ:88799425 
Rada města schvaluje výjimku z vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.08.2018 (uzavřít kupní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 349 

Rada města jmenuje podle § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, na návrh tajemnice Městského úřadu Mnichovo Hradiště od 01.09.2018 
do funkce vedoucího Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Mni-
chovo Hradiště na dobu neurčitou Evu Štancíkovou. 
Z: tajemnice MěÚ        
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 350 

Rada města schvaluje: 
1) vytvoření dvou pracovních míst v rámci pracovních příležitostí veřejně prospěšných 

prací, pro zajištění pomocných a uklízecích prací na veřejných prostranstvích Mni-
chova Hradiště a přilehlých lokalitách s předpokládaným nástupem k 01.09.2018. 

2) vytvoření dvou pracovních míst v rámci pracovních příležitostí veřejně prospěšných 
prací- asistentů prevence kriminality - s předpokládaným nástupem k 01.09.2018 a 
01.11.2018. 

3) podání žádostí o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně pro-
spěšných prací  k umístění uchazečů o zaměstnání v souladu s § 112 zákona č.  
435/2004 Sb., o zaměstnanosti  ve znění pozdějších předpisů. 

Z:  tajemnice MěÚ 
T: 20.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 351 

Rada města Mnichovo Hradiště uděluje 1 Cenu města Mnichovo Hradiště pro mládež.  
Cena bude starostou města předána při příležitosti kulturně společenské akce „Sou-
sedská slavnost“ dne 15.09.2018. 
Z: místostarosta 
T: 15. 09. 2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 352 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Modernizace informač-
ního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ   T: 20.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 353 

Rada města revokuje usnesení č. 292 rady č. 16 ze dne 11. 6. 2018  
Z: starosta města    T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 354 
Rada města: 
1) schvaluje prodejní cenu plakátu Bedřicha Ženíška pro prodej cizím subjektům na 

70 Kč pro KLUB Mn. Hradiště s.r.o. 
2) stanovuje doporučenou koncovou cenu ve výši 90 Kč včetně DPH pro Muzeum 

Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 355 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 30.06.2018 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 356 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 3.199 Kč 
v roce 2018 a 5.104 Kč v roce 2019 od dárce WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. Dar v celkové výši 8.303 Kč bude použit na 
úhradu stravování 2 dětí – žáků této školy, ve školním roce 2018/2019, tj. od 1.9.2018 
do 30.6.2019. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 357 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy za dohodnutou cenu 
reklamy ve výši 15.000 Kč, s dodavatelem Kompakt spol. s.r.o., IČ 49551027 se sídlem 
Jana Opletala 683, 290 01 Poděbrady, dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 358 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního v Domě s pečovatelskou službou V. R.  
Z: ved. odboru SVZ     
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 359 

Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, bylo umístěno sídlo nově vznikajícího spolku „Spolek rodičů při ZŠ Mnichovo 
Hradiště, Sokolovská 254“. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 360 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 42 ze dne 
23.04.2018 a přidělit státní finanční podporu a příspěvek města Mnichovo Hradiště 
z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 2018. 
akce, nemovitá kultur-
ní památka 

státní podpo-
ra Kč 

příspěvek obce 
Kč 

příspěvek vlastníka Kč 
hodnota prací 2018 
(100%) Kč 

oprava roubené stodoly 
v areálu děkanství čp. 
232, 1. máje 

625.000,-- 126.000,--  501.423,-- 1.252.423,-- 

Z: vedoucí odboru VŽP 
T: 10.09.2018 projednání v zastupitelstvu 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 361 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup části pozemku p. č. 8/1 o výměře 
cca 58 m2 – zahrada v k. ú. Lhotice u Bosně od M. B. za cenu 200 Kč/m2. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 362 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 352 o výmě-
ře cca 72 m2 – orná půda dle návrhu odboru IKH v k. ú. Lhotice u Bosně.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 363 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 352 o vý-
měře cca 72 m2 – orná půda dle návrhu odboru IKH v k. ú. Lhotice u Bosně J. F. a 
M. Š. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 364 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 455 o výměře 
1 555 m2 – ovocný sad v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 365 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 455 o výměře 
1 555 m2 – ovocný sad v k. ú. Dneboh T. T. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 366 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 794/1 o vý-
měře cca 80 m2 v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 367 

Rada města nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 794/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. 
Dneboh S. F. 
Z: ved. odobru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 368 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy kupní na prodej nemo-
vité věci – objekty kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
885 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 25.000 Kč za všechny objekty (t. j. 5.000 Kč 
za jeden objekt) se Společenstvím vlastníků jednotek č. p. 157, V Lípách, Mnichovo 
Hradiště, IČ 279 10 253. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 369 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2658/1 o vý-
měře cca 109 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 370 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 950 o výměře 
cca 187 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště (boční a 
zadní část pozemku).   
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 371  

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodej pozemku p. č. 951 o výměře 95 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 372  

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 951 o výměře 95 
m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště J. S. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 373 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 284/6 o výměře 36 
m2 – zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

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

 
Bc. Hana Otáhalová 

ověřovatel 


