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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 25 ze dne 24.09.2018 

 

č. 438 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku “Fitness park v 
areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti“ se společností JOSLA Fitpark s.r.o., 
Hviezdoslavova 81/12, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 28706480. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.09.2018 (podpis dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 439 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zakázku “Fitness park v 
areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti“ se společností JOSLA Fitpark s.r.o., 
Hviezdoslavova 81/12, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 28706480. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.09.2018 (podpis dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 440 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 104 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře cca 45 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s O. F., J. T. a 
 T. T. na dobu neurčitou  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 441 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 108 – ostatní plo-
cha – ostatní komunikace oba pozemky o výměře 711 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
s D. S. a J. Š. na dobu neurčitou  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 442 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o užívání pozemku na propůjčení části po-
zemku p. č. 109 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 270 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště s T. H. na dobu neurčitou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 443 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 1144, p. č. 2391/9, p. č. 2393, p. č. 2394, vše v k. ú. Mnichovo Hradiště ve 
prospěch společnosti GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labe 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: 31.10.2018 

 záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 444 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o výměře 800 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště společnosti Prockert a Hynek, a. s., stavební firma, IČ 256 00 556, 
se sídlem Palackého 782, 252 63 Roztoky, na dobu určitou od 26.09.2018 do 
30.11.2018 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j.1.467 Kč za období od 26.09.2018 do 
30.11.2018. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 08.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 445 

Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti Saturn 
služby s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 na stavbu „Revita-
lizace lesoparku II. etapa – zpřístupnění pěšinami 1. část“ za cenu 646.000 Kč bez 
DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 15.10.2018 (informovat účastníky a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 446 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního ply-
nu  od 01.01.2019 do 31.12.2020 se společností spol. E.ON Energie a.s., F.A. Gerst-
nera2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.09.2018 informovat dodavatele 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 447 

Rada města bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise kulturní a Komise 
pro cestovní ruch konaného ve dne 11.09.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webo-
vých stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 08.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 448 

Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím na jed-
norázové veřejné projekty a akce z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační 
komise ze dne 13.09.2018 s touto úpravou:  

JID IČO Název organizace Název projektu 
Žádáno 

o 

Doporuče-
ná výše 
dotace 

 
Rada 
města Odůvodnění 

20265/2018 67360700 
Myslivecký spolek U 
Obůrky, z.s. Dětský den v přírodě 10.750,- 8.500,- 8.500,- 

 

24054/2018 22682635 

Pěvecký sbor Char-
mone Mnichovo Hra-
diště, z.s. 

Sejdeme si spolu – 
adventní povídky a 
písně 20.000,- 9.000,- 9.000,- 

 25668/2018  Vladimír Vrabec Taneční kurzy spole-
čenského tance pro 
dospělé 

6.000,- 0,- 4.000,- Jedná se o čistě 
soukromou volnoča-
sovou aktivitu určenou 
pouze dospělým, jejíž 
výstupy nejsou určeny 
široké veřejnosti. Akce 
nemá výraznější 
dopad na sportovní či 
kulturní život města 

27391/2018 22883827 Sportovní klub Kruhy Sportovní den 10.076,- 7.500,- 7.500,- 
 27828/2018 04245121 Spolek Meza Restaurant Day 11.000,- 6.000,- 6.000,- 
 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: 01.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 449 
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 13.09.2018.  

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o Doporučená 
výše dotace 

27390/2018 22883827 Sportovní klub Kruhy Mikulášská nadílka 1.800,- 1.500,- 

27759/2018 02694654 Tvoříme místo, z.s. Současné město 
z pohledu krajinář-
ského architekta 

4.230,- 4.230,- 

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy dle přílohy č. 4.  
Z: místostarosta 
T: 01.10.2018 

  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 
 


