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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 34 ze dne 18.12.2017 

 

č. 494 
 Rada města revokuje usnesení č. 329 ze dne 21.08.2017 týkající se uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy Mnichovo Hradiště, Stu-
dentská 895, Mnichovo Hradiště Gymnáziu Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace, IČ 
486 83 906, se sídlem Studentská 895, Mnichovo Hradiště s platností od 01.09.2017. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 495  
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově 
Základní školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 486 83 906, se sídlem Studentská 895, Mnichovo Hra-
diště s platností od 01.01.2018 dle předložených příloh. 
Z: ved. odboru IKH 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 496 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2017/0098 na projekt:„ Rekonstrukce ku-
chyně MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště.“ se společností STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 
1460, 295 01, Mnichovo Hradiště  IČ:03684504 spočívající v ceně méněprací ve výši 
122.616,00 Kč bez DPH a víceprací 105.355,74 bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 19.12.2017 informovat zhotovitele 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 497 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na pro-
dloužení nájmu bytu , Mnichovo Hradiště paní J.D., Mnichovo Hradiště na dobu určitou 3 mě-
síce, tj. do 31.03.2018, s podmínkou, že uzavře splátkový kalendář na úhradu poplatku za od-
pady 2016,2017 a začne jej splácet. 
Z: vedoucí odboru IKH, vedoucí FŠO  
T: 31.12.2017 (uzavření dodatku) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 498 
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 14.03.2012 na 
pronájem části pozemku p. č. 136/3 uzavřené s L.K., dohodou ke dni 31.12.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 499 
 Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky, na akci „Oprava chodníků 2018“, vypracovanou Odborem IKH dne 

11.12.2017 
- obeslání těchto uchazečů: 
1) Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 
2) Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
3) H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
4) Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
5) Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324 
6) M-Silnice, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868  
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 22.12.2017 (rozeslání výzev) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 500 
 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení na zakázku 
„Novostavba pavilonu MŠ Jaselská“ se společností KASTEN spol. s r.o., Neratovice, Byškovi-
ce, Větrná 145, PSČ 277 11, IČ 62954890 za cenu 12.086.015,67 Kč včetně DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 04.01.2018 (informovat účastníka) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 501 
Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.457 Kč v roce 2018 
od dárce WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. Dar bu-
de použit na úhradu stravování 1 konkrétnímu dítěti – žákovi této školy, ve školním roce 
2017/2018 od 02.01.2018 do 30.06.2018. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 502 
Rada města bere na vědomí dopis České školní inspekce, Arabská 683, Praha 6, ze dne 
31.10.2017, o výsledku šetření stížnosti na právnickou osobu ZŠ Mnichovo Hradiště, Soko-
lovská 254, a o přijatých opatřeních k nápravě. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 503 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 26 v Domě s pečovatelskou službou 
panu J.K., Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 19.12.2017 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 504 
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Mnichovo Hradiště 
a Mgr. Martinem Weissem, Jana Palacha 1109, 293 02 Mladá Boleslav, IČ: 04076401, na po-
řízení a redakční zpracování textů a fotografií pro zpravodaj města KAMELOT ze dne 
26.05.2015 (prodloužení platnosti smlouvy) za stejných podmínek (cenu vydání jednoho zpra-
vodaje ve výši 6.000 Kč/měs. a za dále vyjmenované práce v částce 200 Kč/hod., nejvýše 
však 4.000 Kč/měs.) 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2017 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 505 
 Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
27.11.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise životního prostředí přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 15.01.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 506 

 Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti konané 
dne 26.04.2017, 20.09.2017 a 22.11.2017 souhlasí s jeho zveřejněním na webových strán-
kách města a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi 
Komise pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnese-
ním komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
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T: do 15.01.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 507 
 Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 
15. listopadu 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá ta-
jemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání při-
jatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 15.01.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 508 
Rada města schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace 
zeleně na sídlišti Jaselská - I. etapa“ se zhotovitelem ONEGAST spol. s r.o., Koněvova 
651/22, 130 00 Praha 3, IČ: 45786828 za cenu maximálně 285 000 Kč bez DPH. Rada města 
schvaluje výjimku z Vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2017 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 509 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Orga-
nizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 11.12.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.01.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 510 
Rada města schvaluje cenu stočného u splaškové kanalizace ve Veselé pro r. 2018 ve výši 
50,31 Kč/m3 vč. DPH. 
Z: ved. odboru IKH 
T:  31.12.2017 (zveřejnění na webu, informace OV Veselá) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 511 
Rada města schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy o nájmu prostor v čp. 148 v ul. 
V Lípách pro účely muzea města s Národním památkovým ústavem, Valdštejnské nám. 3, 
1118 01 Praha 1 – Malá Strana, Územní památková správa Čech v Praze, Sabinova 373/5, 
130 01 Praha 3, IČ 75032333, zastoupeným Radovanem Chmelem, vedoucím správy zámku 
Mnichovo Hradiště na dobu určitou do 31.12.2018. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2017  
záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 

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

 
 

Ing. Jana Podzimková 
ověřovatel 

 

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-3-zizkov-konevova-psc-130-00
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