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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 30 ze dne 26.11.2018 

 

č. 492 
Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na zakáz-
ku “Komunitní centrum Mírová“ se společností BREX, spol. s r.o., Hodkovická 135, 
463 12 Liberec 23 za cenu 49.278.325 Kč bez DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 27.11.2018 (předložit VŘ ke kontrole poskytovateli dotace) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 493 

Rada města schvaluje dodatek č. 3 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 
364.391,35 Kč bez DPH a víceprací 40.911,80 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 27.11.2018 (předložit dodatek č. 3 k odsouhlasení poskytovateli dotace) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 494 

Rada města neschvaluje podání žaloby na vymáhání dlužného nájemného proti M. M. 
za dluh na nájemném a vyúčtování služeb z nájmu v celkové hodnotě 44.059,50 Kč.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 proti (Mgr. Lochman, Ing. Mareš) -  návrh usnesení  
  byl schválen 
č. 495 

Rada města schvaluje studii "Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru", 
vypracovanou projekční kanceláří Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 
413 01 Roudnice nad Labem  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.12.2018 (informování projektanta) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 496 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.02.2018 na 
úpravu nájemného za pronájem pozemku p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště o vý-
měře 629 m2 s V. M. 

Z: ved. odboru IKH 

T: 31.12.2018 
  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 proti (Knobloch) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 497 

Rada města jmenuje dle §102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní řízení) likvidační komisi pro období od 01.12.2018 do konání příštích voleb do 
územně samosprávných celků – obcí – v  tomto složení: Předseda: Ing. Jan Mareš 
Členové: Mgr. Kamila Galetková, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Bc. Marcela Dražilo-
vá, Ivana Tvrzníková, Ing. Lucie Herbstová, Hana Palovčíková, Lenka Zvěřinová. 
Z: vedoucí odboru FŠO    
T: 30.11.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 498 

Rada města: 
1) schvaluje návrh Změny rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2018 dle přílohy – tabul-

kové části rozpočtu, a doplňuje návrh o následující položky: 
  V tabulce č. 2 Běžné výdaje se zařazuje: 

a) výdaj v § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ve výši 210 tis. Kč (navýšení z 
1.000 tis. Kč na 1.210 tis. Kč), 
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b) výdaj v § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 625 tis. Kč (navý-
šení z 300 tis. Kč na 925 tis. Kč). 

2) doporučuje zastupitelstvu města Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2018 dle 
návrhu doplněného o výše uvedené položky. 

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 499 

RaMě schvaluje za období červen 2018 – listopad 2018 odměny ředitelům příspěvko-
vých organizací města v následující výši:  
Mgr. Eva Hajzlerová, ředitelka ZŠ Mn. Hradiště, Sokolovská ul. 254               x Kč 
 Mgr. Vladimír Čermák, ředitel  ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská ul. 895     x Kč 
Alena Volfová, ředitelka MŠ Mnichovo Hradiště, Mírová ul.  683                      x Kč     
Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace 
ve mzdách za měsíc listopad 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: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 500 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1) města schválit: 

a) rozpočet města na rok 2019 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh roz-
počtu na rok 2019 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města) takto: 

       čisté příjmy rozpočtu………… …213.773 tis. Kč 
       čisté výdaje rozpočtu………….. 272.973 tis. Kč (z toho investiční 135.990 tis. Kč) 
       saldo rozpočtu – schodek ……. – 59.200 tis. Kč 
       financování (ze zdrojů min. let) ….59.200 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 dle tabulky č. 8 materiálu 

2) stanovit, že ve výdajové stránce rozpočtu dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 ne-
smí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních vý-
dajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých polož-
kách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u investič-
ních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 
2019.  

3) vymezit na rok 2019 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) 
pro organizační složky města a městský úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 25.800 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 4.600 tis. Kč 

(bez APK)  
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.020 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 920 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 385 tis. Kč 

  Pro asistenty prevence kriminality, pracovníky na veřejně prospěšné práce a pra- 
  covníky v projektu MAP II se limit mzdových prostředků nestanovuje (hrazeno   
  v převážné míře z dotací). 

4) schválit v rámci navrhovaného rozpočtu v roce 2019 poskytnutí následujících pro-
vozních příspěvků příspěvkovým organizacím města: 
a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 - příspěvek na provoz 

5.400 tis. Kč, 
b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 3.700 tis. Kč, 
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c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 
2.350 tis. Kč. 

5) poskytnutí v rámci navrhovaného rozpočtu schválit v roce 2019 investičního pří-
spěvku příspěvkové organizaci města Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolov-
ská 254, ve výši 600 tis. Kč (spoluúčast k dotaci, nositelem dotace je škola). 

6) schválit v roce 2019 převod finančních prostředků z rozpočtu do  fondu pro poskyto-
vání dotací – Dotační program – ve výši 2.100 tis. Kč.  

7) schválit v roce 2019 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.100 tis. Kč. 

8) schválit v roce 2019 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací 
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na 
obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zó-
ny Mnichovo Hradiště“ ve výši 400 tis. Kč. 

9) pověřit v roce 2019 radu města provedením posledního rozpočtového opatření za 
rok 2018 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu: 
a) navýšení příjmů, 
b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se ne-

změní, 
c) přesuny běžných výdajů mezi jednotlivými paragrafy do výše 300 tis. Kč tak, že 

saldo rozpočtu se nezmění. 
Z: ved. FŠO 
T: 28.11.2018 (materiály pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 501 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na použití 
vlastní výpočetní techniky ve výši 7.275 Kč ročně každému členu rady města Mnichovo 
Hradiště po dobu výkonu jejich funkce do r. 2022 včetně. Příspěvek bude vyplacen 
vždy v odměně za měsíc leden, poprvé v roce 2019. 
Z: vedoucí FŠO      
T: ihned   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 502 

Rada města schvaluje přijetí knižních darů ve výši 1.733Kč na 2 pololetí roku 2018 pro 
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti.  
Z: ved. knihovny       
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 503 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 30.09.2018 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 504 

Rada města  doporučuje zastupitelstvu města schválit od 01.01.2019 v zájmu zabez-
pečení důstojného průběhu občanských obřadů (uzavírání sňatků, vítání občánků) po-
skytování příspěvku na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku ve výši: 
a) 400 Kč/den + ošatné 9.000 Kč/rok matrikářce  
b) 400 Kč/den + ošatné 5.000 Kč/rok zastupující matrikářce při občanských obřadech 
c) 400 Kč/svatba + ošatné 9.000 Kč/rok oddávajícímu, který je uvolněným členem za-

stupitelstva 
d) 400 Kč/svatba + ošatné 2.000 Kč/rok oddávajícímu, který je neuvolněným členem 

zastupitelstva – v případě, že oddávající neprovede v kalendářním roce alespoň 
dva obřady, nárok na ošatné mu zaniká. 

Z: místostarosta     T: ihned 
  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 505 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit dle Nařízení vlády č. 202/2018 
Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků v platném znění měsíční odměnu za výkon funkce ne-
uvolněného člena rady města ve výši 6.000 Kč s platností od 01.01.2019. 
T: 30.11.2018 
Z: tajemnice MěÚ 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 506 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit způsob mimořádného odměňo-
vání za výkon veřejných funkcí: 
1. dle § 76 zák. č. 99/2017 Sb. v platném znění a  v souladu s platným Nařízením vlá-

dy  o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků následovně: 
 uvolněnému členovi zastupitelstva města může město poskytnout mimořádnou 

odměnu maximálně dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu kalen-
dářního roku náležela za výkon funkce za měsíc 

 neuvolněnému členovi zastupitelstva města - členovi rady může město poskyt-
nout mimořádnou odměnu maximálně dvojnásobku nejvyšší odměny, kterou sta-
noví prováděcí předpis pro předsedy výborů zastupitelstva, komisí rady, zvláštní-
ho orgánu 

 neuvolněným členům zastupitelstva - předsedům výborů zastupitelstva a komisí 
rady může město poskytnout mimořádnou odměnu maximálně dvojnásobku nej-
vyšší odměny, kterou stanoví prováděcí předpis pro předsedy výborů zastupitel-
stva, komisí rady, zvláštního orgánu 

2. dle § 84 odst.2  písm. v) zák.č.128/2000 Sb. obcích v platném znění:  
 fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, může město poskyt-

nout peněžitou odměnu za výkon funkce předsedy komise rady města maximál-
ně dvojnásobek nejvyšší odměny, kterou stanoví prováděcí předpis pro předsedy 
výborů zastupitelstva, komisí rady, zvláštního orgánu. 
 

3. O mimořádných odměnách bude zastupitelstvo města rozhodovat jednou ročně a to 
v druhé polovině kalendářního roku. 

Z: tajemnice MěÚ      T: 30.11.2018         
  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 507 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů od 01.01.2019 na osobu.  
Z: vedoucí odboru IKH, taj.    T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 508 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku 
města Mnichovo Hradiště č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v předloženém znění. 
Z: vedoucí odboru IKH, taj.    T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 509 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dle § 3 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii pověřit řízením Městské policie Mnichovo Hradiště člena zastupitelstva 
města Ondřeje Knoblocha s platností od 01.01.2019. 
Z: starosta města       T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Knobloch) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
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č. 510 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Modernizace informač-
ního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 511 

Rada města Mnichovo Hradiště schvaluje žádost o odložení termínu konání valné 
hromady společnosti Klub Mn. Hradiště s.r.o. a stanovuje nový termín na 11.12.2018 
od 18:00. 
Z: jednatel společnosti 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 512 

Rada města Mnichovo Hradiště doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Sta-
nov Dobrovolného svazku obcí Drábské světničky: 
- změna sídla DSO (MěÚ, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště) 
- termín svolání shromáždění starostů po komunálních volbách (do 90 dnů) 
Z: KVÚ - projektový pracovník 
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 513 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na 11. vánoční ples 
Domova Pod Skalami Kurovodice, p.s.s.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 514 

Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města Veřejnoprávní smlouvu s obcí 
Březina o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii v předloženém znění 
s platností od 01.01.2019. 
Z: pověřený strážník MěP 
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 515 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení z ustavujícího zasedání zastupi-
telstva města konaného dne 05.11.2018.  
Z: tajemnice MěÚ  
T: 30.11.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Ing. Jan Mareš    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ondřej Knobloch 

ověřovatel 


