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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 1 ze dne 08.01.2018 

č. 1 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na umístění antén a jejich příslušenství na budově Zá-
kladní školy v Mnichově Hradišti, Studentská 895, Mnichovo Hradiště se společností Dragon In-
ternet, a. s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy za měsíční nájemné 6.500 Kč bez DPH. DPH 
dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 2 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 31 v čp. 915, Studentská ul., 
Mnichovo Hradiště s M.S. za navrhované měsíční nájemné 4.600 Kč na dobu určitou 1 rok 
s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku měsíčního 
předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada 
města jako náhradníky: 
1. V.M. za navrhované měsíční nájemné 4.200 Kč 
2. M.P. za navrhované měsíční nájemné 4.100 Kč 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 3 
Rada města schvaluje výměnu sklepní kóje přidělené k bytu č. 1 a č. 2 v čp. 1135, Poříčská, 
Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 4 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 13.12.2017, souhla-
sí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici 
MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnesením ko-
mise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 5 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. 
č. 2385, p. č. 106, p. č. 2404/1, p. č. 2391/5, p. č. 2405/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035 za 
jednorázovou úhradu 54.800 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočte-
no k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 6 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 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 společností STAVBY 
DAVID s.r.o., Marešova 643/6,198 00 Praha 9.,IČO:04394518 spočívající v ceně víceprací 
43.777 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.01.2018 informovat zhotovitele 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 7 
Rada města schvaluje toto pořadí cenových nabídek na dodání nového osobního vozu Škoda 
Fabia: 

1. Havex – auto, s.r.o., Průmyslová 909, 293 06 Kosmonosy, IČ 60108151 za cenu 
240.430 Kč vč. DPH 

2. Kontakt  - služby motoristům, s.r.o., Svobodova 2050, 511 01 Turnov, IČ 45538514 za 
cenu 242.614 Kč vč. DPH 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 15.01.2018 (informování uchazečů) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 8 
Rada města bere na vědomí informaci o investičním záměru společnosti T Mobile Czech Re-
public, a. s. na území města Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 15.01.2018 (informování investora) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 9 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konaného dne 
15.11.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopisecké a muzejní při-
jatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 10 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2018 ve výši 6 000 Kč (3 tis. Kč za rok 
2017 a 3 tis. Kč za rok 2018) Knihovně města Ml. Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá Bo-
leslav, IČ 70565872. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 11 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 08.01.2018 následující členy komisí: 
Mgr. Jiřího Senohrábka z Kulturní komise 
Mgr. Jaroslava Vídeňského z Komise pro výchovu a vzdělání 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 12 
Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) s platností od 08.01.2018 Dominka Malého, jednatele spol. Klub Mn. Hradiště s.r.o., 
do Kulturní komise. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 13 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konaného dne 12.12.2017, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městského úřadu 
Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise kulturní přijatá stanoviska Rady města 
k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 2 ze dne 22.01.2018 

  
č. 14 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného 
dne 08.01.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise přijatá stanoviska rady 
města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 15 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 136/3 o vý-
měře 120 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou panu J.R., 295 01 Mnichovo Hradiště za roční nájem-
né 6 Kč/m2/rok, t. j. 720 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 16 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků 2018“: 
1. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324, nabídková cena 

1.678.456,14 Kč bez DPH; 
2. Hantych s.r.o., Janská 111, 405 02  Jánská, IČ: 06659969, nabídková cena: 2.111.111,11 

Kč bez DPH; 
3. Mizera-stavby a.s., Smetanova 1366, 512 51  Lomnice nad Popelkou, IČ: 28762070, na-

bídková cena: 2.205.360,55 Kč bez DPH; 
4. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781, nabídková 

cena: 2.284.213,18 Kč bez DPH 
5. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, nabídková cena: 

2.583.635,45 Kč bez DPH; 
6. Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, nabídková cena: 

3.119.389,08 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 29.01.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 17 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – 
orná půda, k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 18 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – 
orná půda, k. ú. Mnichovo Hradiště paní J.B., 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 19 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2316/1 o celkové výměře 
622 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště Oční Ambulanci Mnichovo Hradiště, s. r. o., IČ 
242 249 87, Nezvalova 1439, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 20 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – 
zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 21 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – 
zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně manželům M. a P.Č, Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 22 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 235/21 o vý-
měře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Lhotice u Bosně a komunikaci posta-
venou na pozemku p. č. 235/21 o výměře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. 
Lhotice u Bosně od pana P.S., 295 01 Mnichovo Hradiště na základě Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy darovací.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 23 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na úpravu kupní smlouvy týkající se pozemků p. č. 
1992/206 o výměře 13 m2, p. č. 1992/205 o výměře 1138 m2, p. č. 1992/204 o výměře 3342 
m2, p. č. 1992/215 o výměře 1937 m2, p. č. 1992/207 o výměře 2263 m2, p. č. 1992/214 o vý-
měře 1432 m2, p. č. 1992/203 o výměře 1026 m2, p. č. 1992/199 o výměře 1094 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště.   
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 24 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
18.01.2010, uzavřenou mezi Městem Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo 
Hradiště a společností Stavokombinát Invest, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Libe-
rec na přečíslování pozemků z PK evidence do KN evidence dle následující tabulky: 

 
Číslo pozemku 
v PK evidenci 

Výměra 
v m

2
 

Odpovídající číslo pozemku 
v KN evidenci 

Výměra v m
2
 

1005 20 1992/206 13 

1006 1 210 1992/205 1 138 

1008 5 347 
1992/204 3 342 

1992/215 1 937 

1009 3 671 
1992/207 2 263 

1992/214 1 432 

1011 990 1992/203 1 026 

1024/1 1 018 1992/199 1 094 

Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
 
 
 



Strana 5 (celkem 77) 

č. 25 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na přenechání pozemků p. č. 165/11 o výměře 33 m2 
– trvalý travní porost, p. č. 459/2  o výměře 59 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. 
Veselá u Mnichova Hradiště prostřednictvím uzavření dohody o narovnání mezi městem Mni-
chovo Hradiště a společností IMTRA, a. s. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 26 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výmě-
ře 3792 m2 – orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o vý-
měře 19 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jize-
rou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná půda: manipulační plocha) 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 27 
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze 
dne 11. 12. 2006 se společností Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272 
57 843. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.01.2018 (podpis dodatku) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 28 
Rada města schvaluje Přílohu č. 1 - kalkulační dodatek - na cenu tepla platnou od 01.01.2018, 
ke Smlouvám o dodávce tepla č. TE 36-1A-01/99, TE 36-1A-11/99 a TE 37-1G-01/99, uzavře-
ným se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, Praha 4.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.01.2018 (podpis Přílohy č. 1) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 29 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci při realizace akce „Stavební úpravy 
Přestavlcké ulice“ č. 2017/0136 mezi městem, panem Z. K., 295 01 Mnichovo Hradiště a paní 
Z.W., 460 01 Liberec a pověřuje starostu k případnému dalšímu jednání a k uzavření dodatku. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 30 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky, na akci obnova zeleně „Regenerace centra ob-
ce Veselá“, vypracovanou Ing. Lukášem Lánským dne 16.1.2018 a obeslání těchto uchazečů: 
1. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; 
2. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; 
3. Jan Kopecký, Ktová 51, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČO: 13237195; 
4. Agarden rostliny s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28961404; 
5. Zahradnický servis s.r.o., Boleslavská 1085, 294 01 Bakov n. Jizerou, IČO: 28971396. 
- členy a náhradníky hodnotící komise podle návrhu odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.01.2018 (rozeslání výzev) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 31 
Rada města schvaluje na návrh Komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 10.01.2018 po-
skytnutí individuálních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 a 
uzavření veřejnoprávních a darovacích smluv v předloženém znění:  
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IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

70845387 Semiramis o.s. 
Protidrogová preven-
ce ve městě provoz 45.000,- 45.000,-  

70155097 
Centrum pro rodinu Náruč, 
z.ú. 

Podpora zdravé 
rodiny a NRP Provoz 49.500,- 40.000,-  

67363610 Společnost pro ranou péči 
Raná péče na území 
Mnichova Hradiště Provoz 48.000,- 3.000,-  

22838457 DC Jizera Denní stacionář  Provoz 49.500,-              45.000,-  

Z: vedoucí OSVZ  
T: 31.01.2018  

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

č. 32 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Komise pro rodinu a sociální záleži-
tosti ze dne 10.01.2018 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům soci-
álních služeb pro rok 2018 a veřejnoprávní a darovací smlouvy v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  
Osobní asistenční 
služba provoz 105.769,- Kč 100.000,-  

40229939 Diecézní služba Litoměřice 
Charitní pečovatel-
ská služba provoz 617.567,-Kč 519.000,- 

 

29130140 Malyra s.r.o. 
Osobní asistence 
v domě Ludmila Provoz 100.000,-Kč 100.000,-  

29043913 Spokojený domov, o.p.s. 
Terénní sociální 
služby občanům MH Provoz 400.000,-Kč           100.000,-  

26638398 Luma MB, z.s. 
Služby Luma MB (7x 
soc. služby) provoz 63.207,-  30.000,-  

62695487 Laxus, z.ú. 

Poradenské služby 
pro ohroženou a 
rizikovou mládež Provoz 160.000,-Kč 160.000,-  

62695487 Laxus, z.ú. 

Pilotní ověřování 
volnočasových slu-
žeb pro mládež Provoz 300.000,-Kč 300.000,-  

26638398 

Poradna pro občanství, 
Občanská a lidská práva, 
z.s. 

SAS pro rodiny 
s dětmi - návrat 
dítěte do rodiny Provoz 77.381,-Kč 3.000,-  

26638398 

Poradna pro občanství, 
Občanská a lidská práva, 
z.s. 

Terénní programy – 
návrat do společnos-
ti provoz 70.181,- Kč 0,- 

 Službu nám již 
zajišťují jiní 
poskytovatelé 
lépe 

Z: vedoucí OSVZ  
T: 31.01.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 33 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy mezi Městem Mnichovo Hradiště a Rentel, a.s., 
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 261 28 233, o poskytování služeb 
aplikačního softwaru na e-learningové vzdělávání zaměstnanců městského úřadu na rok 2018 
za cenu 390 Kč bez DPH/den na osvědčení. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 34 
Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 44 005 Kč na rok 2018 Sdružení Český Ráj, 
z.s., Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1, IČ 15045838. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 35 
Rada města jmenuje na funkční období od 1.1.2018 do 31.12.2020 členy školských rad za měs-
to Mnichovo Hradiště jako zřizovatele základních škol, a to: 
do školské rady ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895 paní P.P., Mnichovo Hradiště 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 36 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení na zakázku 
“Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ se společností Aron house,s.r.o., Na 
Zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov za cenu 2,648.615,26 Kč včetně 
DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 25.01.2018 (informovat účastníka) 
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 1 zdržel se (M.Korych), návrh usnesení byl schvá-
len 

č. 37 
Rada města dle § 24 odst.3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samo-
správných celků jmenuje na návrh starosty města Mnichovo Hradiště od 01.02.2018 do funkce 
vedoucí organizační složky města Městská knihovna Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou Ja-
nu Jedličkovou, Mnichovo Hradiště. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 3 ze dne 29.01.2018 

č. 38 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2018/0025 na stavební úpravy vstupu radnice 
č.p.1 Mnichovo Hradiště se společností Aron house,s.r.o., Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec – 
Liberec XV – Starý Harcov spočívající ve snížení předmětu plnění v částce 223.124,40 Kč bez 
DPH a posunutí termínu dokončení díla do 25.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (informovat zhotovitele) 
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti - 1 zdržel se (M.Korych), návrh usnesení byl schválen  

č. 39 
Rada města bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 
měst a obcí zpracovanou společnostmi Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek ve-
řejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 02.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 40 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky,hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o.,Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 
25685210 
2. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovi-
ce,IČ:25166891 
3. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 
4. Karel Richter, Střelecká 118/5, 408 01, Rumburk - Rumburk 1,IČ: 13459287 
5. Jan Rochl, U Kasáren 1378, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, IČ:48685232 
na zakázku malého rozsahu na zajištění služeb technického dozoru stavby a koordinátora 
BOZP na staveništi novostavby pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště včetně vnitřního vy-
bavení. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 41 
Rada města schvaluje podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy, 
rostoucí na pozemku p.č.198/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště v rozsahu 2 ořešáky a 44 habrů 
z důvodu výstavby nové běžecké dráhy v rámci projektu „Modernizace sportoviště nad parkem“. 
Současně rada města navrhuje jednání komise ŽP na místě k upřesnění rozsahu kácení. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018 (podání žádosti) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 42 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr projektanta na zakázku „Ulice Víta Ne-
jedlého – stavební úpravy uličního prostoru“, vypracovanou odborem IKH 25.01.2018, návrh 
členů hodnotící komise a ukládá oslovit tyto uchazeče: 
CR Project, s. r. o., Pod Borkem 319, 2983 01 Mladá Boleslav 
Ing. Zdeněk Tesař, Na Pláni 2862/11, 150 00 Praha 5 
Projekce dopravní Filip, s. r. o., Švermova 1339, 413 01 Roudnice nad Labem 
Projektová kancelář Vaner, s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9   
SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 
Valbek, s. r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018 (rozeslání a zveřejnění výzvy) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - 0 proti - 1 zdržel se (J. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen 

č. 43 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Dotační komise ze dne 15.01.2018 
na poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2018 dle ná-
vrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018 s výjimkou Českého rybářského svazu, z. s., místní or-
ganizace Mnichovo Hradiště (navržena částka 65 000 Kč) : 

IČO/datum 
narození 

Název organizace/ jméno 
Typ žádosti/ 
název projektu 

Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

18621937 
Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. činnost 600 000 Kč 515 000 Kč   

62453106 Zvonky, z.s. činnost 140 000 Kč 109 000 Kč   

67675174 
Tělocvičná jednota Sokol Mni-
chovo Hradiště činnost 600 000 Kč 535 000 Kč   
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48680460 TK Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 400 000 Kč 300 000 Kč   

62486136 
Junák - český skaut, středisko 
Mnichovo Hradiště, z. s. činnost 140 000 Kč 95 000 Kč   

18572022 

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště činnost 110 000 Kč 50 000 Kč 

 Návrh RM: 
65 000 Kč 

27056970 DFK Mnichovo Hradiště, o.s. činnost 100 000 Kč 60 000 Kč 

Dotace byla 
navržena nižší 
z důvodu 
špatné spolu-
práce v roce 
2017. 

Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím. 
Z: místostarosta 
T: 31.01.2018 (Podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 5 členů pro – 0 proti - 2 zdrželi se (Bína, Mareš), návrh usnesení byl 
schválen 

č. 44 
Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na 
rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018: 

IČO/datum 
narození Název organizace/jméno 

Typ žádosti/název 
projektu Žádáno o 

Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

62451251 

Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Mni-
chovo Hradiště činnost 10 000 Kč 7 000 Kč   

00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Boleslav, 
Husova 201 činnost 25 000 Kč 8 000 Kč 

Podmínkou je 
dodání evidence 
počtu dětí v Klubu 
poškolák za rok 
2017 

06562221 
Jednota bratrská Mnichovo 
Hradiště činnost 20 000 Kč 20 000 Kč   

28557751 Sportovní klub VESELÁ, z.s. činnost 24 000 Kč 10 000 Kč   

27057909 
DS Tyl Mnichovo Hradiště 
z.s. činnost 43 500 Kč 25 000 Kč   

xxxxxxxxxx S.D. 

jednorázový projekt 
"Sraz rodáků a oslava 
100. výročí vzniku 
republiky" 50 000 Kč 17 000 Kč   

26535629 
Spolek rodáků a přátel 
Mnichova Hradiště a okolí 

jednorázový projekt 
"Starý Glanc vypravuje 
- vzpomínky ruského 
legionáře, pův. z Mni-
chova Hradiště" 20 000 Kč 13 000 Kč   

18572391 
SH ČMS - Sbor dobrovol-
ných hasičů Dneboh činnost 47 000 Kč 0 Kč 

Hasičský sport je 
financovaný z jiné 
části rozpočtu měs-
ta. Tenisový oddíl by 
měl žádat jako sam. 
organizace  - v 
prvním roce by se 
měl prosadit sám. 
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22682635 
Pěvecký sbor CHARMONE 
Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 20 000 Kč 10 000 Kč   

04905032 
TK Dance Mnichovo Hradiš-
tě z. s. činnost 15 000 Kč 10 000 Kč   

70971421 
Liga lesní moudrosti, KMEN 
OSMAKA OPO činnost 13 000 Kč 10 000 Kč   

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím. 
Z: místostarosta 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 45 
Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím z roz-
počtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018 s výjimkou společnosti 
Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. (schváleno 5 000 Kč):  

IČO/datum 
narození Název organizace/jméno 

Typ žá-
dosti/název 
projektu Žádáno o 

Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

xxxxxxx S.Š. (Fit Studio Mnichovo Hradiště) činnost 30 000 Kč 5 000 Kč   

xxxxxxxxx 
J.V. (Horolezecký oddíl Mnichovo 
Hradiště) 

jednorázový 
projekt "Příhraz-
ské schody" 4 500 Kč 4 500 Kč   

xxxxxxxxx 
J.V. (Horolezecký oddíl Mnichovo 
Hradiště) činnost 4 500 Kč 3 000 Kč   

22883827 SK Kruhy, z.s. činnost 9 950 Kč 5 000 Kč   

75034921 

Svaz postižených civilizačními cho-
robami v ČR, z.s., základní organi-
zace Mnichovo Hradiště činnost ? 5 000 Kč   

00464007 

VLASTENECKO DOBROČINNÁ 
SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ 
MNICHOVO HRADIŠTĚ činnost 6 000 Kč 5 000 Kč   

62453343 
Český kynologický svaz ZKO Mni-
chovo Hradiště - 311 činnost 45 000 Kč 5 000 Kč   

xxxxxxxx A.F. činnost 5 000 Kč 0 Kč 

Nejde o pravi-
delnou činnost, 
ale řadu jednot-
livých akcí. Do-
poručujeme 
koordinovat 
požadavky s 
osadním výbo-
rem. Případně je 
možné žádat o 
dotaci na kon-
krétní akci. 

70155054 
Paměť Českého ráje a Podještědí 
z.s. činnost 10 000 Kč 3 000 Kč 

 Návrh RM: 
5 000 Kč 

67674925 
MODELKLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ 
p. s. reg.číslo 335 činnost 8 000 Kč 5 000 Kč   

02694654 Tvoříme místo, z.s. 

jednorázový 
projekt "Město a 
jeho problémy" 4 860 Kč 3 500 Kč   
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Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy.  
Z: místostarosta 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 46 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
provozu ztrátových zařízení v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3 150 000 Kč v 
roce 2018 organizaci Klub Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, IČ 47549483, a doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle 
přiloženého návrhu. Zároveň doporučuje zastupitelstvu projednat případné navýšení této dotace 
dle žádosti jednatele společnosti na jednání zastupitelstva města dne 12.02.2018. 
Z: místostarosta 
T: 31.01.2018 (podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  0 proti – 1 zdržel se (Lochman),  návrh usnesení byl schvá-
len 

č. 47 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti konaného 
dne 10.1.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise pro rodinu a sociální zále-
žitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 07.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 48 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 
29. listopadu 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajem-
nici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a bezpečnost přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 49 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit od 13.02.2018 v zájmu zabezpečení dů-
stojného průběhu občanských obřadů (uzavírání sňatků, vítání občánků) poskytování příspěvku 
na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku ve výši: 
300 Kč/den + ošatné 9.000 Kč/rok matrikářce  
300 Kč/den + ošatné 5.000 Kč/rok zastupující matrikářce  
300 Kč/svatba + ošatné 9.000 Kč/ rok oddávajícímu, který je uvolněným členem zastupitelstva 
300 Kč/svatba oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 
Ošatné dle písm. a) až d) se za rok 2018 poskytne v nezkrácené výši. 
Z: místostarosta 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 50 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 45 v Domě s pečovatelskou službou 
paní J.F., Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 51 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 
1/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO     T: ihned   
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 1 zdržel se (Kolomazník), návrh usnesení byl 
schválen 
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č. 52 
Rada města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 7/2017 dle přílohy – tabulkové 
části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 53 
Rada města schvaluje prodejní cenu publikace „Za památnými stromy Mnichovohradišťska“ ve 
výši 90 Kč.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 01.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 54 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o energetických službách „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v 
majetku města Mnichovo Hradiště“ se společností EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 
Pardubice, IČ 13582275   
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 4 ze dne 05.02.2018 

č. 55 
Rada města schvaluje přidělit byt v zájmu města V.M., trvale bytem Mnichovo Hradiště a uzavřít 
s ní nájemní smlouvu k bytu, Studentská 915, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční ná-
jemné 4.200 Kč na dobu určitou 1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce 
jistinu ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 56  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
4.01 místnost  o výměře 32,5 m2 
4.03 sklad  o výměře 3,0 m2 
4.04 sklad  o výměře 2,1 m2 
4.05 sklad  o výměře 2,2 m2 
2.05 kuchyňka  o výměře 3,0 m2 – započítáno 1/3  
3.05 umývárna  o výměře 2,06 m2 – započítáno 1/3 
3.06 WC muži  o výměře 0,3 m2 – započítáno 1/3 
3.07 WC ženy  o výměře 0,4m2 – započítáno 1/3 
v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Předměst-
ská 286, 507 43 Sobotka na dobu neurčitou za roční nájemné 301,50 Kč/m2, t. j. 45,56 m2 = 
13.737 Kč/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 57  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
2.04 místnost  o výměře 21,5 m2 
2.05 kuchyňka  o výměře 3,0 m2 – započítáno 1/3 
2.06 sklad  o výměře 4 m2 
2.07 sklad  o výměře 3,2 m2 
3.05 umývárna  o výměře 2,06 m2 – započítáno 1/3 
3.06 WC muži  o výměře 0,3 m2 – započítáno 1/3 
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3.07 WC ženy  o výměře 0,4 m2 – započítáno 1/3 

v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01 Turnov na dobu neurčitou za roční nájemné 
301,50 Kč/m2, t. j. 34,46 m2 = 10.390 Kč/rok, t. j. 145 Kč bez záloh na služby spojené 
s užíváním nebytového prostoru, dle skutečného užívání prostoru cca 5x v měsíci. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 58  
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště pro zájmové a neziskové činnosti organizací a spol-
ků za cenu 50,- Kč/hod. pro tyto organizace: 

Organizace/spolek místnost 

Rybáři 1.01 + 1.02 

Charmoné 1.01 

Kruh žen 1.01 

Babyclub 1.01 

Akademie třetího věku 1.01 

Stolní tenis 1.02 

Looma - dance 1.01 

Jednota bratrská 1.01 + 1.02 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 59  
Rada města schvaluje cenu za krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově Volnočaso-
vého centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v prvním podlaží pro jedno-
rázové akce a pověřuje starostu a místostarostu rozhodnutím o zpoplatnění, případně nezpo-
platnění užívaného prostoru pro neziskové a zájmové organizace: 

místnost 
výměra 

v m
2
 

hodina 

1.01 - přednáškový sál 51,5 150 Kč včetně zázemí (WC, služby správce…) 

1.02 - herna 26,3  100 Kč včetně zázemí (WC, služby správce,…) 

 
pro komerční účely (ziskové akce, soukromé akce, apod.): 

místnost 
výměra 

v m
2
 

hodina 

1.01 - přednáškový sál 51,5 300 Kč včetně zázemí (WC, služby správce…) 

1.02 - herna 26,3  200 Kč včetně zázemí (WC, služby správce,…) 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 60  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přenechání pozemků p. č. 165/11 o vý-
měře 33 m2 – trvalý travní porost, p. č. 459/2  o výměře 59 m2 – ostatní plocha – manipulační 
plocha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště s duplicitním vlastnictvím společnosti IMTRA, a. s. 
Víta Nejedlého 359, Mnichovo Hradiště s tím, že společnost IMTRA, a. s. uhradí městu Mnicho-
vo Hradiště 50% z tržní hodnoty pozemků, t. j 1000 Kč/m2 a provede úpravy dle předchozí do-
hody z roku 2013 včetně vhodného ozelenění plotu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 61 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o výměře 38 m2 
– orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o výměře 19 m2 – 
ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, 
Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná půda: manipulační plocha) 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 62 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště o výměře 629 m2 na dobu neurčitou s panem V.M., Klášter Hradiště nad Jizerou za cenu 
37.740 Kč/rok. 
 Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 63 
Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne 13.05.2013 na 
pronájem části pozemku p. č. 138/15 uzavřené s paní I.S., Mohelnice nad Jizerou dohodou ke 
dni 28.02.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 64 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 135/18 o 
výměře 80 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s manželi J. a Z.D., Mohelnice nad Jizerou za roční 
nájemné 3,6 Kč/m2/rok, tj. 288 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 65 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 135/18 o 
výměře 15 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s panem F.S., Mohelnice nad Jizerou za roční ná-
jemné 3,6 Kč/m2/rok, tj. 54 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 66 
Rada města schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na projekt „Město Mnichovo Hra-
diště-rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ z programu Prevence kriminality 
na místní úrovni 2018 a zavazuje se k uhrazení dalších nákladů spojených s realizací projektu, 
ve výši 47 % z celkových uznatelných nákladů projektu, z rozpočtu města. Celkové předpoklá-
dané uznatelné náklady projektu činí 373 000 Kč. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 (termín podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 67 
Rada města schvaluje dokument Bezpečnostní analýza a Plán prevence kriminality na roky 
2018-2021. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 68 
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Centru služeb pro silniční dopravu, IČ 
70898219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 na spolufinancování 
dopravní výchovy BESIP a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
Z: místostarosta 
T: 12.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 69 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 10. 
ledna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 70 
Rada města schvaluje vyslání delegace ve složení: Mgr. Jiří Bína (zástupce města komise 
VaV), Mgr. Eva Erlebachová a Mgr. Hana Kořínková (ZŠ Sokolovská), Mgr. Iveta Karglová a 
Mgr. Helena Bernatová (ZŠ Studentská) a PhDr. Lenka Sosnovcová a Mgr. Lukáš Umáčený 
(Gymnázium Mnichovo Hradiště) do partnerského města Erzhausen (Německo) ve dnech 18.-
21. února 2018. 
Z: místostarosta  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 71 
Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, dle přílohy č. 1.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 72 
Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, dle přílohy č. 2.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 73 
Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přílohy č. 3.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 5 ze dne 19.02.2018 

č. 74 
Rada města souhlasí s tím, aby firma IT Business fyzicky ověřila existující kabelové trasy/sítě 
u železničního přejezdu v ul. Jiráskova pod železniční tratí, zajistila dokumentaci jejich tech-
nického stavu a případně využila trasy formou přiložení optické datové sítě za, předpokladu že 
pro město Mn. Hradiště bude žadatelem v tomto místě upravena trasa pro budoucí datové ve-
dení města. 

  Z: vedoucí odboru IKH 
  T: 28.02.2018  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Mareš), návrh usnesení byl   
schválen  
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č. 75 
Rada města schvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve výši 2,5 
% od 01.04.2018 a schvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských bytů, které byly při-
děleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města Mnichovo Hradiště pro pro-
nájem obecních bytů o inflaci ve výši 2,5% od 01.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 76 
Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
bylo umístěno sídlo nově vznikajícího spolku „Spolek rodičů a přátel ZŠ Mnichovo Hradiště, 
Studentská 895, z. s.“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 77 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na vybavení novostavby pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH a dále rada města ukládá oslovit následující 
uchazeče: 
1. EKONA Čáslav s. r.o., Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav, IČO: 26715279 
2. Kůrana v.o.s., Sedliště, 507 23 Libáň, IČO:15055892 
3. Nábytek Řepov s.r.o, Řepov 119,293 01 Mladá Boleslav, IČO: 264 15 763 
4. IDEA nábytek, s.r.o., Evropská 675, 664 42 Modřice, IČO: 48907847 
5. NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo náměstí 701, 29501 Mnichovo Hradiště, IČO: 

27198821 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.03.2018 (odeslání výzvy uchazečům) 

            záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen 

č. 78 
Rada města schvaluje pořadí uchazečů na výkon TDI a koordinátora BOZP novostavby pavi-
lonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště včetně vnitřního vybavení: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25685210 za částku bez DPH 189.570 Kč 
2. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 za částku bez 
DPH 196.900 Kč 
3. REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840 za částku 
bez DPH 267.000 Kč  
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 21.02.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 79 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20.01.2003 se Zá-
kladní školou Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště, IČ 70989028, 
v předloženém znění.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 80 
Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí práva na umístění antén a jejich příslušenství na 
budově Základní školy v Mnichově Hradišti, Studentská 895, Mnichovo Hradiště se společnos-
tí Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov za roční nájemné 140.000 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude 
připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 81 
Rada města schvaluje uhrazení částky 19.404 Kč panu Ing. A.Č., Mikulov za užívání pozemků 
p. č. 624/6 o výměře 1704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 o výměře 4 m2 a p. 
č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovice za ob-
dobí od 01.01.2017 do 31.12.2017.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 82 
Rada města ukládá Odboru investic a komunálního hospodářství připravit podklady k možné 
rekonstrukci mostu a náspu na místní komunikaci č. 103c (p.č. 538/2, 624/1, 624/2, 624/4, 
624/5, 624/6, 624/8, 624/9, 624/11 k.ú. Hoškovice) a do konce června 2018 podat zprávu radě 
města o dalším postupu v řešení vlastnických vztahů k mostu a pozemkům. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 83 
Rada města dle §102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), odvo-
lává členy likvidační komise Ing. Lucii Herbstovou a Ing. Michaelu Drahošovou a jmenuje no-
vého člena likvidační komise Lenku Zvěřinovou s platností od 01.03.2018.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 84 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování veřejné linkové osobní 
dopravy ze dne 19.02.2003 mezi Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o. a městem Mnichovo 
Hradiště. 
Z: místostarosta města 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 85 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování softwarové a technické 
podpory geografického informačního systému MISYS-Mnichovo Hradiště se společností 
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, IČO 256 842 13, za cenu pravidelné ak-
tualizace SW MISYS 24.000,- Kč bez DPH za rok. 
Z: tajemnice 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 86 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33.556 Kč Obecně prospěšné společnosti pro 
Český ráj, IČ 25988417, se sídlem Předměstská 286, 507 43 Sobotka na pokrytí režijních ná-
kladů MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí režijních nákladů MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří 
dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta     T: 05.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 87 
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 12.02.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 88 
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 2017.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 89 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 
24. ledna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a bezpečnost přijatá sta-
noviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice  
T: 15.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 90 
Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru (trička pro zaměstnance) v hodnotě 2.079 Kč v roce 
2018 od dárce Tiskárna MH s.r.o., Svatopluka Čecha 492, Mnichovo Hradiště, IČ 27870383.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 91 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 1 v Domě s pečovatelskou službou 
paní E.K., Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 6 ze dne 26.02.2018 

č. 92 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č.940 o vý-
měře 42 m2 za účelem zřízení zahrádky s paní Z.D., Mnichovo Hradiště za roční nájemné 126 
Kč/rok.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 02.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 93 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu objektu ze dne 02.05.2017 
na prodloužení doby nájmu budovy – zahradního domku, která je součástí pozemku p. č. 187 
o výměře 122 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou panu Z. K., Loukov u Mnichova 
Hradiště.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 94 
Rada města trvá na usnesení č. 15 ze dne 22.01.2018. 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 95 
Rada města schvaluje záměr akce „Revitalizace lesoparku – zpřístupnění pěšinami - II. eta-
pa“, vypracovaný MgA. Jakubem Chuchlíkem dne 21.02.2018, souhlasí s podáním žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova a ukládá odboru IKH pokračovat v přípravě akce dle mož-
ností schváleného rozpočtu.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 24.04.2018 (podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 96 
Rada města schvaluje: 
výzvu k podání nabídky, na akci „Oprava chodníků Studentská, S. K. Neumanna“, vypracova-
nou Odborem IKH dne 21.02.2018 
obeslání těchto uchazečů: 

1. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 
2. Prima Kámen Plus, s. r. o., Palackého 175, 511 01 Turnov, IČ: 28481526 
3. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
4. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324 
5. Andílek, s. r. o., Vlnařská 690/16, 460 06 Liberec 6, IČ: 27260488 
6. Šebesta-VHS, v. o. s., J. Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837 

 
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.03.2018 (rozeslání výzev) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 97 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Výměna garážových vrat v areálu 
polikliniky“: 

1. Okna Macek a.s., U Kasáren 1397, 293 01 Mladá Boleslav, IČ:26906724 za částku 
bez DPH 188.084 Kč 

2. JaP Jacina, s.r.o., Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ:25655108 za částku 
bez DPH 206.500 Kč 

3. TRACON – Ing. Eva Vozariková, Koněvova 81, 130 00 Praha, IČ:71565787 za částku 
bez DPH 211.998,43 Kč 

4. ROLLO s.r.o. Petrov 484, 696 65 Petrov, IČ:25504398 za částku bez DPH 231.376,69 
Kč  

Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 27.02.2018 (informovat uchazeče) 
záznam o hlasování:  7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 98 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo o vypracování projektu „Územ-
ní plán Mnichovo Hradiště“ se společností SIADESIGN LIBEREC s.r.o., IČ 27314731, Fügne-
rova 667/7, 460 01Liberec IV – Pernštýn. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 28.02.2018 (informování protistrany) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 99 
Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, bylo umístěno sídlo nově vznikajícího pobočného spolku „Klub českých turistů, odbor 
Mnichovo Hradiště“. 
Z: místostarosta 
T: 12.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 100 
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy dle přiloženého návrhu s Mikroregionem 
Český ráj, Vyskeř č. p. 88, 512 64 Vyskeř, IČ 69155950 o poskytnutí daru ve výši 14.000 Kč 
na zajištění provozu letních cyklobusů v Českém ráji v roce 2018. 
Z: místostarosta města 
T: 19.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 101 
Rada města schvaluje zvýšení cen vstupného do Muzea města Mnichovo Hradiště: plné 
vstupné 40 Kč, snížené vstupné (děti, studenti, důchodci, držitelé ZTP) 20 Kč.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 01.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne 12.03.2018 

č. 102 
a) Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017 o výsledcích inventarizace ma-
jetku k 31.12.2017, (příloha č. 1) včetně veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skuteč-
nostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2017, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za 
rok 2017 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů (příloha 
č.1 a). 
b) Rada města bere na vědomí odpis majetku na městském úřadu v roce 2017 ve výši 
3.177.101,89 Kč, z toho účet 013 celkem 179.559 Kč, účet 021 celkem 1.424.270 Kč, účet 022 
celkem 759.481,50 Kč, účet 018 celkem 216.063,15 Kč, účet 028 celkem 449.575,84 Kč, účet 
901 celkem 99.946,55 Kč, účet 902 celkem 48.205,85Kč (příloha č. 2a – 2c, 3a – 3d). 
c) Rada města bere na vědomí odpis majetku v organizacích města za rok 2017 v celkové 
hodnotě 243.452 Kč dle přílohy č. 4. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 103 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 917, Máchova ul., 
Mnichovo Hradiště s H. P., za navrhované měsíční nájemné 6.555 Kč na dobu určitou 1 rok 
s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku měsíčního 
předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada 
města jako náhradníky: 

1. Z.K.za navrhované měsíční nájemné 5.935 Kč  
2. A. K.za navrhované měsíční nájemné 5.879 Kč            

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 2 se zdrželi (O. Lochman, J. Bína), návrh usnesení 
byl schválen  

č. 104 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 26.02.2018, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, ta-
jemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usne-
sením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 105 
Rada města schvaluje udělení souhlasu pro záměr opravy učebny fyziky a fyzikální laboratoře 
gymnázia Studentská 895, Mnichovo Hradiště dle předloženého návrhu na základě žádosti 
Gymnázia Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 14.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 106 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor klubovny o 
výměře 34,23 m2 v budově Domova s pečovatelskou službou, Družstevní 1451, Mnichovo 
Hradiště na dobu neurčitou s Denním centrem pro seniory Jizera, o. s., IČ 228 38 457, Bole-
slavská 682, 294 01 Bakov nad Jizerou za roční nájemné 309 Kč/m2, t. j. 34,23 m2 = 10.577 
Kč/rok bez záloh, t. j. 3.526 Kč/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového pro-
storu, dle skutečného užívání prostoru 2 x týdně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 107 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v čp. 
1142 v 2. NP ze dne 29.03.2017 se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zbo-
rovská 11, zastoupeným Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, 
příspěvkovou organizací, IČ 00873373 na prodloužení doby nájmu od 01.05.2018 do 
30.04.2019.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 108 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v čp. 
1142 v 2. NP ze dne 29.06.2017 se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zbo-
rovská 11, zastoupeným Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, 
příspěvkovou organizací, IČ 00873373 na prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 
30.04.2019.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 109 
Rada města schvaluje cenu za zřízení věcného břemene k akci „Přestupní terminál veřejné 
dopravy Mnichovo Hradiště – přeložka kabelů NN SŽDC, s. o.“ dle návrhu výpočtu úplaty za 
věcné břemeno v celkové hodnotě 42.500 Kč bez DPH. DPH dle platného cenové předpisu 
bude připočtena k uvedené částce bez DPH.   
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 110 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch konané dne 13.února 
2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městské-
ho úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stanoviska 
Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 111 
Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 13.03.2018 dalšími členy Komise pro cestovní ruch  paní Janu 
Jedličkovou a pana Tomáše Hejdrycha.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 112 
Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality Sychrov a Dobrá Voda firmě Fowood Group, 
s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 116.020,00 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.03.2018 (oznámení výsledku uchazečům) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 113 
Rada města schvaluje: 
- zadávací dokumentaci  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25685210 
2. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, 
IČ:25166891 
3. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 
4. REINVEST spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, IČO: 65410840 
5. MIRRO s.r.o., Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 2283/2, PSČ 100, IČO: 64791068 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP Komunitního centra Mírová, 
Mnichovo Hradiště  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 13.03.2018 (odeslání poskytovateli dotace ke kontrole) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 114 
Rada města schvaluje pronájem části pozemků p. č. 2625 a p. č.2628/89 v celkové výměře 
700 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Šebesta VHS, v. o. s., Želivského 14a, 466 05 
Jablonec nad Nisou, IČ 413 27 837 na dobu určitou 30 dní od 05.03.2018 do 03.04.2018 za 
nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 584 Kč za období od 05.03.2018 do 03.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 115 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 31.12.2017. 
Z: místostarosta města 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 116 
Rada města schvaluje projektový záměr projektu MAP II, kdy realizátorem projektu bude měs-
to Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta     T: 15.05.2018 (podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 117 
Rada města schvaluje podání žádosti o převzetí investorství v záměru plánování a realizace 
stezky Greenway Jizera v úseku „Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou“ Středo-
českým krajem. 
Z: starosta města   T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 118 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace žadateli SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh 
na investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise z jednání per rollam mezi 
dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

JID žádosti IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace Odůvodnění 

6763/2018/
MH 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zakoupení nového 
zahradního traktůrku 17.800 Kč 14.240 Kč  

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2018 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 119 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení žádosti žadatele SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Dneboh na investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Do-
tační komise z jednání per rollam mezi dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

JID žá-
dosti IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporu-
čení Odůvodnění 

6764/20
18/MH 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zastřešení prostoru 
před "domkem" u 
hřiště 100.000 Kč vyřadit 

Žadatel může podat 
pouze 1 žádost na 
investici ročně; 
nemovitost není v 

majetku žadatele, 
ale v majetku 

města. 

Z: místostarosta 
T: 11.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 120 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 12.03.2018 na vlastní žádost Svatavu Bukvičkovou z Komise 
pro výchovu a vzdělávání. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 121 
Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 20.458,40 Kč na rok 2018 Svazu měst a obcí 
ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 122 
Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
12.02.2018 a 19.02.2018, 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:12.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 123 
Rada města schvaluje přijetí knižních darů ve výši 1 336,- Kč na 1 pololetí roku 2018 pro 
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti. 
Z: vedoucí knihovny 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 8 ze dne 19.03.2018 

  
č. 124 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekční práce na zakázku „Ulice Víta Ne-
jedlého – stavební úpravy uličního prostoru“, s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o., Švermo-
va 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28714792, která vystupuje jako správce Sdružení 
společností Projekce dopravní Filip s. r. o. a Rehwaldt Landscape Architects, Bautzner Stras-
se 133, 010 99 Dresden v hodnotě 1.540.000 Kč bez DPH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.2018 (informování uchazečů) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 125 
Rada města schvaluje: 

 Zadávací dokumentaci na akci „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ vypra-
covanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. 

 Hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH. 
Dále rada ukládá oslovit tyto uchazeče:  
 H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
 BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov 1, IČ 28402758 
 COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
 SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ. 60838744 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 29.03.2018 (schválení v řídícím orgánu) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 126 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Automatické posuvné dveře COOP, 
DPS, DZS“: 
1. ATA RACOON s.r.o., Novosibiřská 667, 19016 Praha, IČ:25332716 za částku bez DPH 
400.275 Kč 
2. Lanos spol. s r.o., K Učilišti 35/16, 10200 Praha, IČ:61856428 za částku bez DPH 
520.125 Kč 
a dále souhlasí s rozšířením zakázky o automatické otevírání dvou kusů dveří v objektu Druž-
stevní 1451 v hodnotě do 100 000 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 22.03.2018 (informovat uchazeče) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 127 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 9/3 o výměře 99 m2 – trva-
lý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 128 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 112 m2 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olšina, jehož součástí je stavba bez č. p. občanské vyba-
venosti. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 129 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 197/2 o výměře 2 093 
m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 130 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2316/1 o výměře 622 m2 
– zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 131 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup částí pozemků p. č. 624/6 o vý-
měře 1 704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 o výměře 4 m2, p. č. 624/11 o vý-
měře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovice od Ing. A.Č., 692 01 
Mikulov na Moravě za cenu 200 Kč/m2. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.03.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 132 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup nemovité věci – objektu vodního 
zdroje - na pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Sychrov nad Jizerou za cenu určenou znaleckým po-
sudkem, t. j. 15.870 Kč od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ 
46356983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.03.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 č. 133 
Rada města souhlasí na základě doporučení komise správy majetku a rozvoje města s umís-
těním příslušnosti pozemků p. č. 259/190 až p. č. 259/197 v k. ú. Sychrov nad Jizerou do ulice 
Hradecká, Mnichovo Hradiště, místní část Hněvousice.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 134 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 458/1 v k. ú. Lhotice 
u Bosně za pozemek p. č. 458/3 v k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 135 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků v ul. Studentská a 
S.K. Neumanna“: 
1. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197, nabídková 
cena: 950.000,00 Kč bez DPH 
2. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, nabídková cena: 
1.098.385,00 Kč bez DPH; 
3. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324, nabídková cena 
1.117.000,00 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 26.03.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 136 
Rada města schvaluje cenu příměstského tábora pořádaného Muzeem města Mnichova Hra-
diště na částku 1 400 Kč za dítě. 
Z: vedoucí muzea města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 137 
Rada města schvaluje členský příspěvek pro „Asociaci muzeí a galerií ČR“ za rok 2018 ve výši 
2 300 Kč. 
Z: vedoucí muzea města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 26.03.2018 

 

č. 138 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy Přestavlcké ulice, Mni-
chovo Hradiště“ vypracovanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. a  hodnotící komisi podle návrhu 
odboru IKH. 
Dále rada ukládá oslovit tyto uchazeče:  
 H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
 BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov 1, IČ 28402758 
 COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
 SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
 Stavotrans, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
 Z: vedoucí odboru IKH  
T: 06.04.2018 (zveřejnění podle zákona o zadávání VZ a rozeslání výzvy uchazečům) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 139 
Rada města schvaluje prodej osobního vozu Škoda Fabia, RZ 7S1 8007, J.K., 294 15 Klášter 
nad Jizerou za cenu 66.400 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.218 (informování kupujícího) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 140 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Regenerace centra obce Veselá“: 
1. Agarden rostliny s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28961404; nabídková 
cena: 694.748,00 Kč bez DPH; 
2. OK Garden, Sládkovičova 1233/1, 142 00 Praha 4, IČO: 27571297; nabídková cena: 
937.008,00 Kč bez DPH; 
3. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; nabídková cena: 
978.912,00 Kč bez DPH; 
4. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; nabídková 
cena: 1.064.791,00 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 03.04.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 141 
Rada města schvaluje pronájem části pozemků p. č. 2659 a p. č. 2628/89 v celkové výměře 
700 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Šebesta VHS, v. o. s., Želivského 14a, 466 05 
Jablonec nad Nisou, IČ 413 27 837 na dobu určitou od 04.04.2018 do 30.06.2018 za nájemné 
ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 1.749 Kč za období od 04.04.2018 do 30.06.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 03.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 142 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 435 o 
výměře 342 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s manželi R. a L.T., 295 01 Mnichovo Hradiště na 
dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 274 Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 143 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 437 o 
výměře 348 m2 a p. č. 438 o výměře 703 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s manželi D. a R. K., 
295 01 Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 841 Kč 
za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 144 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 138/17 o 
výměře 50 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s Ing. P. Š., 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu ne-
určitou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/rok, t. j. 300 Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 145 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 26.03.2018 z Komise pro cestovní ruch na vlastní žádost násle-
dující členy: Ivetu Dandovou, Lenku Somolovou a Ing. Soňu Švábovou a dále na návrh před-
sedkyně komise Ing. Víta Dittricha a na návrh tajemnice města Mgr. Jiřího Senohrábka. 
Z: Tajemnice MěÚ    T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 146 
Rada města schvaluje záměr vydání populárně naučné knihy o historii města Mnichovo Hra-
diště a zahájení prací na knize v roce 2018.  
Z: starosta města    T: vydání knihy v roce 2019 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 147 
Rada města bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise kulturní a Komise pro ces-
tovní ruch konaného dne 13.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 10.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 148 
Rada města schvaluje účast tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové na celostátním semináři 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 20.-22.05.2018 v Ostravě a 
úhradu účastnického poplatku ve výši 2.500 Kč plus DPH z rozpočtu města.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: 05.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 149 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí daru vozidla Daimler Benz, RZ V 
4315, r.v. 1942, i.č. 6-449-211/002 obdarovanému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 316, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 
70904448, za cenu pořízení ve výši 151.355 Kč z roku 1962. 
Z: místostarosta města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 se zdrželi (J. Mareš, J. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen  

č. 150 
Rada města revokuje své usnesení číslo 112 ze dne 12.03.2018 z důvodu změny nabídky je-
diného uchazeče na koupi dřeva s ohledem na možnost zcizení a nebezpečí napadení dřevo-
kazným hmyzem. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.04.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 151 
Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality Sychrov a Dobrá Voda firmě Fowood Group, 
s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 101.198,50 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.04.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 10 ze dne 09.04.2018 

č. 152 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konané-
ho dne 19.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá ta-
jemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise přijatá stanoviska 
rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 153 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1/6 o výměře 
1 094 m2 – zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně s  M. a P.Č.,.na dobu neurčitou za roční nájemné 
1,20 Kč/m2, t. j. 1 312,80 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 154 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností České Dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 
226 jako stranou povinnou na pozemek p. č. 2700/1, v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázo-
vou úhradu 42.500 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 155 
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2660/13 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti SW Real Estate Management, s. r. o. se sídlem 
Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 026 27 035. Náhrada za zřízení věcného 
břemene je bezúplatná z důvodu uvedení stávající sítě do řádného administrativního stavu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 156 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 9/3 o výměře 99 m2 – trva-
lý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou J.D. za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 157 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 112 
m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olšina, jehož součástí je stavba bez č. p. občanské 
vybavenosti panu A. J.. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 158 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 197/2 o výměře 2 093 
m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou D. a F.J. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 159 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2316/1 o celkové výmě-
ře 622 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště MUDr. L. G.. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 160 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 458/1 v k. ú. Lhotice 
u Bosně ve vlastnictví města za část pozemku p. č. 458/3 v k. ú. Lhotice u Bosně ve vlastnictví 
manželů J. a L. K. dle vyhotoveného GP.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 161 
Rada města revokuje své usnesení č. 140 ze dne 26.3.2018 z důvodu chybně uvedeného ná-
zvu firmy. 
Z: vedoucí odboru IKH   T: 10.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 162 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Regenerace centra obce Veselá“: 
1. Agarden zahrady s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28218825; nabídko-

vá cena: 694.748,00 Kč bez DPH; 
2. OK Garden, Sládkovičova 1233/1, 142 00 Praha 4, IČO: 27571297; nabídková cena: 

937.008,00 Kč bez DPH; 
3. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; nabídková cena: 

978.912,00 Kč bez DPH; 
4. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; nabídková 

cena: 1.064.791,00 Kč bez DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 16.04.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 163 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit prodej pozemků p. č. 1992/169 a p. č. 
1992/171 v k. ú. Mnichovo Hradiště, ulice Akátová, prostřednictvím elektronické aukce. Po-
drobnosti prodeje budou stanoveny na jednání zastupitelstva města 23.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 164 
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 2627/76, p. č. 
2628/28, p. č. 2628/102 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 za navrhovanou jedno-
rázovou úhradu 130 Kč za každý započatý běžný metr, nejméně však 1.000 Kč + DPH. DPH 
dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 165 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat koupi pozemků p. č. 2286/1 o výměře 
118 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2287 o výměře 629 m2 – zastavěná plocha a ná-
dvoří, p. č. 2288 o výměře 71 m2 – zahrada, p. č. 2325/9 o výměře 56 m2 – ostatní plocha v k. 
ú. Mnichovo Hradiště od společnosti TASCONER, s. r. o., IČ 27952240, Příčná 726/20, 259 
19 Rudná u Prahy za kupní cenu 4.500.000 Kč včetně projektové dokumentace v návaznosti 
na rozhodnutí zastupitelstva města o rekonstrukci budovy Klubu Mn. Hradiště s.r.o. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.04.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Ing. Podzimková), návrh usnesení byl schválen 

č. 166 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
Nebytové prostory o výměře  18,72 m2 
Ostatní prostory o výměře         7,14 m2 
v budově Dětského zdravotního střediska, Švermova 378, Mnichovo Hradiště s paní H.N. na 
dobu neurčitou za roční nájemné 534 Kč/m2, t.  j. 13.809 Kč/rok bez záloh na služby spojené 
s užíváním nebytového prostoru. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Lochman), návrh usnesení byl schválen 
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č. 167 
Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p. 
č. 2347/1, p. č. 2352, p. č. 2351/1, p. č. 2355/1, p. č. 2354, p. č. 2353/1, p. č. 2356, p. č. 2357, 
p. č. 609/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 IČ: 247 29 035 za navrhovanou jednorá-
zovou úhradu 130 Kč za každý započatý běžný metr, nejméně však 1.000 Kč + DPH. DPH dle 
platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 168 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr projektanta na zakázku „Sídliště 
Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů“, vypracovanou 02.04.2018, návrh členů hodnotí-
cí komise a ukládá oslovit tyto uchazeče: 
Civil engineering, s. r. o., Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami 
CR Project, s. r. o., Pod Borkem 319, 2983 01 Mladá Boleslav 
IVAN PLICKA STUDIO s. r. o., Thákurova 3, 166 34 Praha 6 
Projekce dopravní Filip, s. r. o., Švermova 1339, 413 01 Roudnice nad Labem 
Projektová kancelář Vaner, s. r. o., V Horkách 101/1, Liberec 9  460 07 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.04.2018 (rozeslání a zveřejnění výzvy) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 169 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o vkladu, ev. č. VaKMB 264 / 2015 / Ob ze dne 19. 1. 2015, spočívající v prodloužení 
celkové délky vodovodních řadů stavby „Mnichovo Hradiště – Dobrá Voda, Lhotice – vodo-
vod“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 13.04.2018 (materiály pro ZM) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Lochman), návrh usnesení byl schválen   

č. 170 
Rada města uděluje souhlas s podnájmem bytu č. 4 v čp. 916, Máchova, Mnichovo Hradiště 
dle § 2275 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, panu V. H. na podnájem bytu panu T. E. s 
trváním do 01.03.2019 a s podmínkou, že cena podnájmu nepřesáhne cenu nájmu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 (informovat žadatele) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 171 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 1 v Domě s pečovatelskou službou 
paní J. P. 
 Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 172 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pro volbu přísedícího Okresního soudu v Mladé 
Boleslavi J. R.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 12.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 173 
Rada města v souladu s § 166 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhla-
šuje konkurs na ředitele Základní školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiš-
tě, a na ředitelku Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová ul. 683, Mnichovo Hradiš-
tě. Funkční období ředitelů uvedených příspěvkových organizací Mgr. Vladimíra Čermáka a 
Aleny Volfové se prodlužuje o 6 let do 31.7.2024. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 174 
Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč v roce 2018 
od dárce Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 
26178541. Dar bude použit na zakoupení herního prvku pro školní družinu.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 175 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravené Zásady pro výstavbu v Mni-
chově Hradišti dle přílohy č. 1. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vzor Plánovací smlouvy dle přílohy č. 3 a vzor Smlouvy o poskytnutí finančního plnění dle pří-
lohy č. 4. 
Z: starosta 
T: 11.04.2018 (Doporučení do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 176 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o partnerské spolu-
práci při plánování a realizaci projektu „Lávka u Kofoly“ dle přiloženého návrhu s obcí Klášter 
Hradiště nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15, IČ 00238007. 
Z: starosta města 
T: 11.04.2018 (podklady ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 177 
Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 1 500 000 Kč od společnosti Dobrovolný svazek ob-
cí Drábské světničky, IČO: 71006621, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta 
T: 30.04.2018 uzavření smluv 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 178 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro památkovou péči konaného dne 
27.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 179 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města následující rozdělení dotací (viz sloupec „navr-
žená dotace“) z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na ob-
novu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo 
Hradiště pro rok 2018:  

žadatel nemovitost akce celkové  
náklady 

podíl 
vlastníka 

požadovaná 
dotace 

návrh  
 

Fyzická osoba Ul. V Lípách výměna oken 
v bytové jednotce 
(přízemí) 

64 732 32 366 32 360 0 

SVJ bytových čp. 157,  výměna oken ve 110 943 55 473 55 471 0 
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jednotek domu 
čp. 157 

V Lípách společných prosto-
rách domu 

Fyzická osoba Zámecká ul. obnova fasády 152 200 76 200 76 000 76 000 

Fyzická osoba Na Příkopech výměna oken v patře 
domu  

125 300 62 650 62 650 62 000 

SVJ V Lípách 
158 

čp. 158,  
V Lípách 

obnova fasády 466 536  
 

366 536 100 000 0 

Fyzická osoba Bělidla výměna střešní kryti-
ny 

262 236 162 236 100 000 100 000 

Fyzická osoba Na Dvorcích výměna střešní kryti-
ny 

225 143 125 143 100 000 0 

Fyzická osoba Budovcova oprava fasády  88 000 44 000 44 000 0 

Fyzická osoba Hluboká renovace oken, vý-
měna krytiny 

223 340 123 340 100 000 29 000 

Fyzická osoba Masarykovo 
náměstí 

obnova fasády 436 000 336 000 100 000 0 

Fyzická osoba Havlíčkova repase oken, výměna 
vstupních dveří 

60 840 30 420 30 420 30 000 

Fyzická osoba Masarykovo 
náměstí 

obnova fasády 249 540 149 540 100 000 0 

Z: vedoucí Odboru VŽP 
T: 23.04.2018 projednání v zastupitelstvu 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 180 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města následující přidělení státní finanční podpory a 
příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Městské památkové zóny Mni-
chovo Hradiště v roce 2018. 

akce, nemovitá 
kulturní památka 

státní podpora 
v tis. Kč 

příspěvek obce 
v tis. Kč 

příspěvek vlastní-
ka v tis. Kč 

hodnota prací 
2018 (100%) 

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

625   125 502  1 252  

Z: vedoucí Odboru VŽP 
T: 23.04.2018 projednání v zastupitelstvu 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
Přehled usnesení  

ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 11 ze dne 16.04.2018 
č. 181 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na pro-
dloužení nájmu bytu v čp. 877, Bělidla, Mnichovo Hradiště paní R.Š. na dobu určitou 3 měsí-
ce, tj. do 31.07.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 182 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na pro-
dloužení nájmu bytu v čp. 915, Studentská, Mnichovo Hradiště paní Z. H. na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 31.08.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH    T: 31.05.2018 (uzavření smlouvy) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 183 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 3 obrazů z majetku České spořitelny mezi 
Městem Mnichovo Hradiště a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, PRAHA 
4, pro vystavení těchto uměleckých děl na dobu určitou do 15.02.2020. 
Z: vedoucí muzea      T: 30.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 184 
Rada města stanovuje podle § 108 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a při občanských obřadech má 
právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR kromě starosty města další zastupi-
tel, a to pan Ondřej Knobloch, a současně jej určuje v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 a 
§ 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřeným členem Zastupitelstva 
města, před kterým mohou učinit snoubenci prohlášení o uzavření manželství. 
Z: starosta města 
T: ihned (informovat matriku) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 185 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Spolku POJIZERSKÝ 
FOLKLOR, IČ 03387941, se sídlem Bílá Hlína 3, 295 01 Mnichovo Hradiště na udržování re-
gionálních folkloristických tradic a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
Z: místostarosta města 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 se zdržel (Ing. Mareš), návrh usnesení byl schválen 

č. 186 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou paní 
J. K., Mnichovo Hradiště. 
 Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 187 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání dne 
14.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 188 
Rada města souhlasí s finální verzí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Mni-
chovo Hradiště, který byl schválen dne 21. 03. 2018 řídícím výborem MAP. 
Z: starosta 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 189 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 
2/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 

 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu mezd pro složku Městská 
policie Mnichovo Hradiště o 100 tis. Kč na celkový limit 4.100 tis. Kč. 

 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 190 
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.200 Kč na protidrogovou prevenci Gymnázia 
Mnichovo Hradiště 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne 02.05.2018 

 

č. 191 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování vodního díla vodovodu Mnichovo Hra-
diště – Dobrá Voda, Lhotice, se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Če-
chova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.05.2018 (informovat o podpisu smlouvy VaK) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 192 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 940/1 o vý-
měře 42 m2 za účelem zřízení zahrádky s S.D. za roční nájemné 420 Kč/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 193 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o celkové výměře 800 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště společnosti Prockert a Hynek, a. s., stavební firma, IČ 256 00 559, se sídlem 
Palackého 782, 252 63  Roztoky u Prahy na dobu určitou od 30.04.2018 do 30.06.2018 za ná-
jemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 1.378 Kč za období od 30.04.2018 do 30.06.2018. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 194 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 421/1 o vý-
měře 280 m2 za účelem zřízení zahrádky s E.Š. za roční nájemné 560 Kč/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 195 

Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 153 ze dne 09.04.2018. 
  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 196 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1/6 o výměře 
1 094 m2 – zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně s M. a B. Č. na dobu neurčitou za roční nájemné 
1,20 Kč/m2, t. j. 1.313 Kč/rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 197 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č. 521/5 o výměře 1 312 m2 
– trvalý travní porost a p. č. 521/6 o výměře 8 445 m2 – vodní plocha  s Českým rybářským 
svazem, z. s. , místní organizace Mnichovo Hradiště, IČ 185 72 022, Sokolovská 1646, 295 01 
Mnichovo Hradiště na dobu určitou od 02.05.2018 do 31.12.2029.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Bína) - návrh usnesení byl schválen  
č. 198 

Rada města schvaluje ceník pronájmu nebytových prostor v 1. podlaží budovy Volnočasového 
centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště (místnost 1.01 přednáškový sál a 
místnost 1.02 herna) pro zájmové a neziskové činnosti organizací a spolků za cenu 
50Kč/hodina/místnost pro níže uvedené organizace. Cena pronájmu může být krácena koefi-
cientem 0,5, t. j. 25 Kč/hodina pro zohlednění skutečností jako např. zájem města o provozová-
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ní činnosti ve volnočasovém centru apod. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC 
v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 199 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01 a 1.02) Českému rybář-
skému svazu, z. s., místní organizaci Mnichovo Hradiště, Sokolovská 1464, Mnichovo Hradiště, 
IČ 18572022 dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou 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: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 200 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01) Pěveckému sboru 
Charmone Mnichovo Hradiště, z. s. , U Trati 681, Mnichovo Hradiště, IČ 22682635 dle harmo-
nogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je ku-
chyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 201 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01) paní Lucii Holečkové, 
trvale bytem Na Dvorcích 168, 295 01 Mnichovo Hradiště k činnosti cvičení maminek s dětmi 
dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Součástí proná-
jmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 202 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01)  Loona Dance, zastou-
pené paní Renatou Skřivánkovou, se sídlem Peřimov 131, 512 04 Mříčná, IČ: 06545084 dle 
harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou 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: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
č. 203 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor budovy Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v 1. podlaží (místnost 1.01 a 1.02) Jednotě bratrské 
Mnichovo Hradiště, Šlikova 802, Mnichovo Hradiště, IČ 065 62 221 dle harmonogramu obsaze-
nosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. A nebytové prostory v 0. podlaží (místnost 
0.01 zkušebna, 0.02 a 0.03 sklad) na dobu neurčitou za nájemné 2.500 Kč/rok. Součástí proná-
jmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 204 
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01 a 1.02) Centru pro rodi-
nu Náruč, z. ú., IČ 70155097, se sídlem Skálova 540, 511 01 Turnov dle harmonogramu obsa-
zenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. pod-
laží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 205 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) VLASTENECKO 
DOBROČINNÉ SDRUŽENÉ OBCI BARÁČNÍKŮ MNICHOVO HRADIŠTĚ, IČ 00464007 dle 
harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou 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: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 206 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.01) paní Ireně Libenské, 
trvale bytem Zámecká 309, 295 01 Mnichovo Hradiště k činnosti cvičení seniorů dle harmono-
gramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyň-
ka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 207 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) Svazu postižených civi-
lizačními chorobami, z. s., základní organizace Mnichovo Hradiště, IČ 750 34 921, se sídlem 
Hřbitovní 991, Mnichovo Hradiště dle harmonogramu obsazenosti na dobu neurčitou za nájem-
né 50 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. podlaží nebo ve 2. pod-
laží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 208 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) ústavu Laxus, z. ú., IČ 
626 95 487, se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk dle harmonogramu obsazenosti na dobu 
neurčitou za nájemné 25 Kč/hodina . Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC v 1. 
podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 209 

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v  1. podlaží (místnost 1.02) spolku LUMA MB, z. s. 
, IČ 266 38 398, se sídlem Nerudova 691/19, Mladá Boleslav dle harmonogramu obsazenosti 
na dobu neurčitou za nájemné 25 Kč/hodina. Součástí pronájmu je kuchyňka v 1. podlaží a WC 
v 1. podlaží nebo ve 2. podlaží budovy. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 210 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 443/5 o 
výměře 1 188 m2 – trvalý travní porost, p. č. 879 o výměře 1 531 m2 – orná půda, p. č. 441/1 o 
výměře 3 809 m2 – ovocný sad, p. č. 441/2  o výměře 5 555 m2 – ovocný sad, p. č. 438/1 o 
výměře 6 335 m2 – trvalý travní porost, p. č. 438/2 o výměře 2 110 m2 – trvalý travní porost, p. 
č. 439 o výměře 5 417 m2 – ovocný sad s panem Jaroslavem Bulvou, soukromým zeměděl-
cem, IČ 651 94 918,  Mladostov 9, 511 01 Turnov – Vyskeř na dobu neurčitou za pachtovné ve 
výši 0,10 Kč/m2/rok s tím, že bude umožněn přístup ZD Březina na travní porosty a dalším 
osobám přístup do lesa. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.03.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
č. 211 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 443/4 
 o výměře 2 600 m2 – zahrada a části pozemku p. č. 882/2 o výměře 820 m2 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace v k. ú. Dneboh s J. M. na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,10 
Kč/m2/rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.03.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 212 

Rada města schvaluje navýšení jednorázového poplatku za instalaci propagačního, informační-
ho a reklamního zařízení na částku 760 Kč bez DPH za 1 sloup veřejného osvětlení a nový ce-
ník PIRZ s termínem od 01.05.2018.  
T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 213 

Rada města schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor na pozemku p.č. 1949/8 v k.ú. Mni-
chovo Hradiště s družstvem COOP Mnichovo Hradiště, Turnovská 25, Mnichovo Hradiště do-
hodou k 15.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH     T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 214 

Rada města bere na vědomí informaci o pořízení územních studií veřejných prostranství sídlišť 
Jaselská a Poříčská. 
Z: vedoucí odboru IKH     T: 30.06.2018 (dokončení zakázek) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 215 

Rada města schvaluje na návrh komise toto pořadí účastníků v zadávacím řízení o veřejnou 
zakázku „Stavební úpravy Přestavlcké ulice, Mnichovo Hradiště“: 
1. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094  
  (cena 4.682.814,70 Kč bez DPH) 
2. Stavotrans, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781  
  cena 5.470.873,15 Kč bez DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty 
a.s., který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě. V případě, že nedojde s ním z jaké-
hokoliv důvodu stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek k podpisu smlouvy, udě-
luje rada oprávnění starostovi k podpisu smlouvy s účastníkem Stavotrans, s.r.o., který se umís-
til na druhém místě.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 04.05.2018 (informovat oba účastníky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 216 
Rada města schvaluje přijetí nabídky společnosti Civil engineering, s. r. o., Jiráskova 303, 512 
63 Rovensko pod Troskami na vypracování projektové dokumentace „Sídliště Jaselská - sta-
vební úpravy uličních prostorů“ v hodnotě 735.000 Kč bez DPH 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 14.05.2018 (informování uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 217 

Rada města schvaluje smlouvu na zajištění správy infrastruktury IT městského úřadu a organi-
zací zřizovaných městem s firmou Admin IT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rudná, IČ 2786490, 
na období od 01.07.2018 do 30.06.2019 v předloženém znění. Rada města schvaluje výjimku 
z VN č. 8  o zadávání veřejných zakázek. 
Z: tajemnice 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 218 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Organi-
zační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 
23.04.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 219 

Rada města bere na vědomí postup prací na přípravě projektu MAP II Mnichovohradišťsko.  
Z: starosta města 
T: do 15.05.2018 podání žádosti o dotaci 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 220 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 46 v DPS Z. M. 
Z: ved. odboru SVZ    
T: 30.05.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 221 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu zařízení a o poskytování služeb 
ze dne 18.04.2017 se společností INOTESKA-CT s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Skalka 
1692, PSČ 560 02, IČ: 49282484. 
Z: velitel MěP 
T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 222 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů u zakázku „Vybavení novostavby pavilonu MŠ 
Jaselská - Mnichovo Hradiště“: 
1. Kecip, s. r. o., V Zátiší 789, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 254 26 842 (389.842 Kč bez DPH) 
2. Makra didakta, s. r. o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ  279 16 758 (432.890,96 Kč 

bez DPH) 
3. Nábytek Honza, s.r.o., Masarykovo nám. 701, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 271 98 821 

(462.611,57 Kč bez DPH) 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 14.05.2018 (informování uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 13 ze dne 14.05.2018 

 

č. 223 
Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při využití požární nádrže pro ochranu objektu měs-
ta Mnichovo Hradiště se společností Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, DIČ: CZ26178 
541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 21.05.2018 (zaslání dohody k podpisu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 224 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská ul., Mnichovo Hra-
diště s  J. P. za navrhované měsíční nájemné 6.000 Kč na dobu určitou 3 měsíce s tím, že před 
podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku měsíčního předpisu ná-
hrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada města jako 
náhradníky: 
1. J. P., za navrhované měsíční nájemné 5.000 Kč  
2. M. P., za navrhované měsíční nájemné 4.500 Kč            
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2018  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Mgr. Lochman, Bc. Otáhalová) -  ná- 
  vrh usnesení byl schválen 
č. 225 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 25.04.2018, souhla-
sí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici 
MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnesením ko-
mise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 226 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva ze dne 27.02.2018 
mezi společností Dragon Internet a.s., IČ: 27237800, Pod Loretou 883, Kosmonosy a městem 
Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 01.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 227 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 27.05.2015 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště K. R. na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.05.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH    T: 31.05.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 228 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.11.2017 na prodlou-
žení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště Ž. W. na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.05.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH    T: 31.05.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 229 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu objektu – prostor k podnikání na pronájem 
přístřeší budovy čp. 69, která je součástí pozemku p. č. 1623/2 o výměře 351 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště na dobu určitou do 30.06.2018 za měsíční nájemné ve výši 500 Kč/měsíc za 
účelem uskladnění materiálu pro společnost BREMA, spol. s r.o., IČO: 44264321, se sídlem 
Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4 – Braník. 
Z: ved. odboru IKH     T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 230 
Rada města schvaluje rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské pa-
mátkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2018 dle tabulky níže (viz sloupec „navržená dotace“). 
Současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příslušnou žadatelkou o dotaci dle přílo-
hy a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

žadatel nemovitost akce celkové  
náklady 

podíl vlast-
níka 

požadova-
ná dotace 

navržená 
dotace  

M. P. čp. 157,  
V Lípách 

výměna oken v bytové 
jednotce (přízemí) 

64 732 32 366 32 360 0 

L. K. čp. 117,  
Budovcova 

oprava fasády  88 000 44 000 44 000 0 

J. K. čp. 44,  
Havlíčkova 

repase oken, výměna 
vstupních dveří 

60 840 30 420 30 420 30 000 

 

Z: vedoucí odboru VŽP 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 231 

Rada města schvaluje termíny jednání rady v období květen-září 2018 takto: 28.05.2018, 
04.06.2018, 11.06.2018, 25.06.2018, 09.07.2018, 23.07.2018, 06.08.2018, 20.08.2018, 
27.08.2018 a 17.09.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 18.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 232 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši 43.420 Kč Dobrovolnému svazku 
obcí EKOD, Náměstí republiky 193, 472 01 Doksy, IČ 06523862. 
Z: starosta města 
T: 16.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 233 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Geoparku Ralsko o.p.s., IČ 
01834410, se sídlem Kuřivody 701, 471 24 Ralsko na udržování kulturních tradic a pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílohy. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 234 

Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím na jednorázové 
veřejné projekty a akce, projekty partnerské spolupráce a investice z rozpočtu města na rok 
2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 09.05.2018: 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace Odůvodnění 

8055/2018/MH 69000301 
SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Sychrov 

Káčovský pohár v požár-
ním útoku konaný dne 
9.6.2018 9.800 Kč 0 Kč 

Jde o ústřední činnost 
SDH, která je již městem 
finančně podporována 

8058/2018/MH 69000301 
SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Sychrov 

Sychrováček - dětská 
soutěž v požárním sport 4.850 Kč 0 Kč 

Jde o ústřední činnost 
SDH, která je již městem 
finančně podporována 

10998/2018/MH 48683906 

Gymnázium Mnichovo 
Hradiště, příspěvková 
organizace 

Partnerství s Gymnáziem 
Mikuláše Koperníka v 
Chojnově 16.650 Kč 13.320 Kč 

 

13166/2018/MH 70838704 

Základní umělecká škola, 
Mnichovo Hradiště, Pa-
lackého 38 ZUŠ Open 20.000 Kč 18.500 Kč 
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14026/2018/MH 23.02.1994 Filip Obermajer 
No Waves festival: Mni-
chovo Hradiště 30.000 Kč 24.000 Kč  

13405/2018/MH 68997302 
SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Veselá 130 let SDH Veselá 20.000 Kč 10.000 Kč 

 
 

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: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 235 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací sportovním a zájmovým 
organizacím na jednorázové veřejné projekty a akce, projekty partnerské spolupráce a investice 
z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 09.05.2018: 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace Odůvodnění 

13433/2018/MH 18621937 
Mnichovohradišťský 
sportovní klub z.s. 

Oprava střechy klubovny 
MSK 26.000 Kč 26.000 Kč  

8601/2018/MH 18621937 
Mnichovohradišťský 
sportovní klub z.s. 

Dětský sportovní den 
2018 10.000 Kč 10.000 Kč 

 

3783/2018/MH 00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Bole-
slav, Husova 201 Junity festival 10.000 Kč 8.000 Kč 

 

3781/2018/MH 00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Bole-
slav, Husova 201 Den na Vostrově 20.000 Kč 16.000 Kč 

 Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 236 

Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím na jed-
norázové veřejné projekty a akce z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze 
dne 09.05.2018: 

JID IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporuče-
ná výše 
dotace Podmínka 

4175/2018/MH 01342533 Dřevěný muž, spolek 
36. ročník triatlonu 
DŘEVĚNÝ MUŽ 5.000 Kč 5.000 Kč 

 

6784/2018/MH  J.B. Bazar v sokolovně 2.350 Kč 1.400 Kč  

11909/2018/MH  J.N. 
Oslavy 100let založení 
republiky na Olšině 5.000 Kč 4.000 Kč 

 

13634/2018/MH 62453670 
TJ Bakovský půlmara-
ton, z.s. 

Silniční běh - Mnichovohra-
dišťská pětadvacítka 10.000 Kč 5.000 Kč 

Dodání výkazu zisků 
a ztrát za rok 2017  

14239/2018/MH 4245121 Spolek Meza 

Roztančené Hradiště - 
Mezinárodní den tance 
2018 2.500 Kč 1.500 Kč 

 

 

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy dle přílohy č. 4.  
Z: místostarosta 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne 28.05.2018 

 

č. 237 
Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti H-INTES s.r.o., 
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 na stavbu „Podpora bezpečnosti do-
pravy v Mnichově Hradišti“ za cenu 14.231.770,80 Kč bez DPH a starostu města pověřuje pod-
pisem smlouvy o dílo. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 01.06.2018 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 238 

Rada města schvaluje na návrh komise toto pořadí účastníků v zadávacím řízení o veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce podlahy učebny 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště“: 
1. Stavby Nohynek s.r.o., Tylova 1460, Mnichovo Hradiště, IČ 03684504  

(cena 101 097,00 Kč bez DPH) 
Slavoj MB s.r.o., Novákova 1328/III, Mladá Boleslav, IČ: 25740792  

(cena 107 203,00 Kč bez DPH) 
NAREB-stavby s.r.o., Na Žižkově 146, Český Dub, IČ: 27287882 
     (cena 113 438,74 Kč bez DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby Nohynek s.r.o., 
který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 30.05.2018 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 239 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku p. č. 609/3 o výměře 2 119 m2 
ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a pozemku p. č. 609/4 o výměře 85 m2 zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č. p. /č. e. v k. ú. Mni-
chovo Hradiště za cenu 997.600 Kč od Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s. , IČ 
00174262, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha – Holešovice. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 materiál do ZaMě 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 240 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na 
darování vodovodu TLT DN 80 délky 151 m, na pozemcích p. č. 235/12, 235/21 v k. ú. Lhotice 
u Bosně s P. S. 
Z: ved. odboru IKH      
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 241 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře cca 
400 m2 – ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: ved. odboru IKH      
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 242 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře cca 
400 m2 – ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně P. a J. K. 
Z: ved. odboru IKH     T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 243 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 
167 m2, prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 907 m2 a prodej části pozemku p. č.  
902/3 o výměře cca 70 m2 vše v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odobru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl   
 schválen 
č. 244 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 677/1 orná půda o 
výměře cca 167 m2  na zřízení příjezdové cesty a prodej části pozemku p. č. 677/1 orná půda o 
výměře cca 907 m2 na zahradu a prodej části pozemku p. č.  902/3 ostatní plocha – ostatní ko-
munikace o výměře cca 70 m2 na prodloužení zahrady vše v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště J. 
L. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl     
  schválen 
č. 245 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č.  902/3 o výměře cca 
50 m2 vše v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odobru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 246 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města nabídnout prodej části pozemku p. č. 902/3  - 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Veselá u Mnichovo Hradiště 
současným uživatelům pozemku a vlastníkům pozemku p. č. 677/17 M. a V. L. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 247 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemků p. č. 
1992/161 o výměře 1 949 m2 – orná půda, p. č. 1992/184 o výměře 94 m2 – orná půda, p. č. 
1992/97 o výměře 1 941 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště a veřejné technické a do-
pravní infrastruktury postavené na předmětných pozemcích od společnosti Stavokombinát In-
vest, s. r. o., Vesecká 97/12, 460 06 Liberec, IČ 482 90 645 na základě uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě darovací. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 248  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod po-
zemků p. č. 1554 o výměře 498 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1555/2 o výměře 378 m2 
– zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1555/3 o výměře 85 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Mnichovo Hradiště od Státního pozemkového úřadu, IČ 013 12 774, Husinecká 1054/11 a, 130 
00 Praha 3 – Žižkov, zastoupený pobočkou Státního pozemkové úřadu v Mladé Boleslavi, Běl-
ská 151, Mladá Boleslav. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 249 
Rada města schvaluje podání žádosti o užívání nemovité věci, a to části pozemku p. č. 20/4 or-
ná půda a části pozemku p. č. 546/1 ovocný sad v k. ú. Lhotice u Bosně ve vlastnictví státu ke 
Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 013 12 774 Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav. Podpisem 
žádosti pověřuje starostu města. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 250  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení bezúplatného převodu částí pozemků p. 
č. 20/4 o výměře 11 569 m2 – orná půda a p. č. 546/1 o výměře 99 343 m2 - ovocný sad v k. ú. 
Lhotice u Bosně pod budoucí místní komunikací od Státního pozemkového úřadu, IČ: 013 
12 774, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 251 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na budoucí prodej nemovité věci – objekty kůlen – na 
pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 252 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
prodej nemovité věci – objekty kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 885 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 50.000 Kč za všechny objekty (t. j. 10.000 Kč 
za jeden objekt) Společenství vlastníků jednotek č. p. 157, V Lípách, Mnichovo Hradiště, IČ 279 
10 253. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.06.2018 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 253 

Rada města neschvaluje zadání vyhotovení znaleckého posudku na určení ceny nemovité věci 
– objekty kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 254 

Rada města schvaluje pořadí uchazečů na zakázku „Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hra-
diště – technický dozor investora a koordinátor BOZP“ : 
1) MB INVEST s.r.o., Palackého 54/16, 293 01 Mladá Boleslav; IČ: 489 52 770 (450 000 Kč 

bez DPH) 
2) Realstav MB spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav; IČ: 256 85 210 (539 000 

Kč bez DPH) 
3, FRAM Consult a.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3; IČ: 649 48 790 (646 240 Kč bez DPH) 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 12.06.2018 (informování uchazečů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 255 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 31. 12. 2015 
podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpi-
sů, platné od 1. 1. 2016 mezi Realitní kanceláří Lubomír Kouba, IČO: 12074608, se sídlem Kar-
la Poláčka 2230, Česká Lípa a městem Mnichovo Hradiště, kterým pověřuje osobu odpovědnou 
za provoz technických zařízení.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.5.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 256 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod částí pozemku p. č. 263/19 o 
výměře 16 008 m2 – orná půda, p. č. 263/20 o výměře 1 092 m2 – orná půda, p. č. 263/23 o 
výměře 10 781 m2 – orná půda v k. ú. Sychrov nad Jizerou a veřejné technické a dopravní in-
frastruktury postavené na pozemcích p. č. 263/19 o výměře 16 008 m2 – orná půda, p. č. 
263/20 o výměře 1 092 m2 – orná půda, p. č. 263/23 o výměře 10 781 m2 – orná půda v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou od P. K. a P. K. na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací 
s podmínkou, že se darující zaváží do dvou let na své náklady vybudovat příjezdovou 
komunikaci na pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Sychrov nad Jizerou. Podpisem 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. 257 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky 
p. č. 105/1, p. č. 129, p. č. 127, p. č. 122/1, p. č. 118/2, p. č. 119/2, p. č. 2406, p. č. 141, p. č. 
142, p. č. 143, p. č. 2376/1, p. č. 2409, p. č. 2407/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch spo-
lečnosti T-MOBILE Czech Republic, a. s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Praha 4 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 a 200 Kč za každý započatý běžný metr na náměstí 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: 15.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 258 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného 
dne 14.05.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise přijatá stanoviska rady 
města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 11.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 259 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č.2018/0025 na stavební úpravy vstupu radnice 
č.p.1 Mnichovo Hradiště se společností Aron house,s.r.o., Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec – 
Liberec XV – Starý Harcov spočívající v navýšení předmětu plnění v částce 149.501,58 Kč bez 
DPH a posunutí termínu dokončení díla do 30.06.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.06.2018 informovat zhotovitele 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 260 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní, konaného dne 
17.04.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopisecké a muzejní při-
jatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 261 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti konaného 
dne 18.04.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise pro rodinu a sociální zále-
žitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 262 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola měs-
ta Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 263 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Mnichovo Hra-
diště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010. 

Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 264 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Mni-
chovo Hradiště, Studentská 895 , Mnichovo Hradiště, IČ 70989028. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 265 

Rada města schvaluje finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města: Základní ško-
la Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 a 
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přiložených Protokolů o finančním 
vypořádání za rok 2017 dle návrhů v příloze.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned (informování PO) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 266 

Rada města schvaluje přijetí knižních darů ve výši 5.829 Kč pro Městskou knihovnu v Mnichově 
Hradišti z projektu Česká knihovna 2018, který vyhlašuje Moravská zemská knihovna, Kounico-
va 65a, Brno, IČO 00094943 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 267 

Rada města schvaluje možnost vybírání vstupného na pořadu Listování Lukáše Hejlíka ve výši 
100 Kč. 
Z: ved. knihovny    
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 268 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši 1.100 Kč Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků, Masarykovo náměstí 83, 251 00 Říčany, IČ 40765407, z titulu členství 
Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 269 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 26.02.2018 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 270 

Rada města schvaluje vnitřní normu č. 14 Zásady pro školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci zaměstnanců v předloženém znění s účinností od 01.06.2018. 
Z: tajemnice  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 271 

Rada města schvaluje za období prosinec 2017 – květen 2018 odměny ředitelům příspěvko-
vých organizací města dle návrhu v příloze č. 1. Odměny budou vyplaceny ze mzdových pro-
středků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc květen 2018, a jedině za před-
pokladu, 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: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková)  -  návrh usnesení byl    
  schválen 
 

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 Mni-
chovo 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 plocha – 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 
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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 kontejneru 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 Hra-
diště, místní část Sychrov 1, 294 13 Mohelnice nad Jizerou 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 
 
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, Větrná 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 sta-
noviska 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 úřadu s plat-
ností od 01.09.2018 v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 282 
Rada města schvaluje pracovní skupinu pro realizaci projektu MAP II Mnichovohradišťsko 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 přísedícího 
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 Management 
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 Mnicho-
vo 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 
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“   vy-
pracovanou 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 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 16 ze dne 11.06.2018 

 

č. 289 
Rada města schvaluje toto pořadí nabídek na zakázku „Fitness park v areálu bývalého letního 
kina v Mnichově Hradišti“: 
1) JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 

28706480 – nabídka 4, nabídková cena: 247 280 Kč bez DPH; 
2) METAL PRO INDUSTRY s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 01 Praha 1, IČO: 

03693821 – nabídka 3, nabídková cena: 240 874 Kč bez DPH; 
3) METAL PRO INDUSTRY s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 01 Praha 1, IČO: 

03693821 – nabídka 2, nabídková cena: 242 890 Kč bez DPH; 
4) JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 

28706480 – nabídka 5, nabídková cena: 246 700 Kč bez DPH; 
5) METAL PRO INDUSTRY s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 01 Praha 1, IČO: 

03693821 – nabídka 1, nabídková cena: 238 940 Kč bez DPH; 
6) – 7. Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, IČO: 28633474 – nabídka 8, na-

bídková cena: 247 715 Kč bez DPH; 
7) – 7. Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, IČO: 28633474 – nabídka 9, na-

bídková cena: 245 180 Kč bez DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 27.06.2018 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 290 

Rada města schvaluje: 
- prováděcí projektovou dokumentaci projektu: „Komunitní centrum Mírová“ zpracované spo-

lečností Projektil architekti s.r.o., IČ: 271 184 36 se sídlem Malátova 395/13, Praha 5 – Smí-
chov 150 00 a souhlasí s jejím převzetím 

- zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky: „Komunitní centrum Mírová“  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1)  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303 
2) Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 – Libeň, IČ: 00014915 
3) BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 – Prosek, IČ: 28402758 
4) Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno, IČ: 45146802 
5) VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00, Praha 1 - Staré Město, IČ: 25110977 
6) ASTEN spol. s r.o.,  Větrná, 27711 Neratovice-Byškovice, IČ:62954890 
Z: vedoucí odboru IKH   T: 14.06.2018 (odeslání poskytovateli dotace ke kontrole) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 291 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. IX a X ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vni-
trostátní linkové osobní dopravě, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, platné od 31.01.2009 mezi společností Arriva Střední Čechy s.r.o. a 
městem Mnichovo Hradiště. 
Z: místostarosta města      T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 292 

Rada města stanovuje: 
1) prodejní cenu plakátu Bedřicha Ženíška pro prodej cizím subjektům ve výši 90 Kč včetně 

DPH. 
2) doporučenou koncovou cenu ve výši 90 Kč včetně DPH. 
Z: starosta města     T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 293 
Rada města schvaluje finanční dar ve výši 750 Kč na osobu úspěšným absolventům vzdělávání 
pro seniory A3V ve školním roce 2017/2018 dle přílohy. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 294 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizované Zásady pro výstavbu v 
Mnichově Hradišti dle přílohy č. 1. a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit upravený 
vzor Smlouvy o poskytnutí finančního plnění dle přílohy č. 2. 
Z: starosta města   T: 18.06.2018 (doporučení do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 3 zdrželi se (Ing. Kolomazník, Korych a Ing. Pod- 
  zimková) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 295 

Rada města odvolává z redakční rady zpravodaje města Mnichovo Hradiště Kamelot Mgr. Jiřího 
Senohrábka a zároveň jmenuje členem redakční rady Dominika Malého, jednatele společnosti 
KLUB Mn. Hradiště s.r.o. k termínu 15.06.2018. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 15.06.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 296 

Rada města schvaluje cenu 50 Kč na žáka pro program pro školy s názvem Pověstné báchorky 
Mnichovohradišťska a Bakovska 
Z: vedoucí muzea města  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 297 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Mnichovo Hradiště 
za rok 2017 včetně hospodářského výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti 
37.369.440,67 Kč, zisk v hospodářské činnosti 217.435,48 Kč. Hospodářský výsledek bude 
převeden na účet „432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období“. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 298 

Rada města schvaluje připomenutí následujících významných osobností formou pamětních ta-
bulek: MUDr. Alfréd Hořice, Václav Pařík, Jaromír Paldus, Jaroslav a Václav Bobkovi, MUDr. 
Josef Hradil, Václav Ninger, František Koller, Jan a Františka Siegerovi, Josef Dürich. Rada 
města dále pověřuje Mgr. Janu Dumkovou přípravou textů na tabulky a Mgr. Ondřeje Šindeláře 
jednáním o umístění tabulek na domech a zadáním výroby tabulek. 
Z: starosta města 
T: 28.10.2018 

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

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 17 ze dne 25.06.2018 

 

č. 299 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 64, kte-
rá je součástí stavebního pozemku p. č. 47/2 o výměře 230 m2 v k. ú. Dneboh panu Františku 
Vojtíškovi, IČO: 49800833, se sídlem Žehrov 26, 294 12 Žďár za roční nájemné 12.000 Kč za 
účelem zřízení půjčovny koloběžek s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 300 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
4.01 místnost 32,5 m2 
4.03 sklad  3,0 m2 
4.04 sklad 2,1 m2   
4.05 sklad 2,2 m2  
3.05 umývárna            3,1 m2    započítáno 1/2 
3.06 WC muži             0,55 m2  započítáno 1/2 
3.07 WC ženy 0,6 m2     započítáno 1/2 
v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště s panem 
Václavem Eichlerem, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 227 na dobu neurčitou za měsíční 
nájemné ve výši 4.000 Kč bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru pro 
provoz živnosti v oboru IT – tvorba webových aplikací. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 01.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 301 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 344/6 o výměře 142 m2, p. 
č. 588/6 o výměře 3 608 m2, p. č. 588/19 o výměře 2 400 m2, p. č. 588/22 o výměře 3 662 m2, p. 
č. 772/8 o výměře 468 m2, p. č. 772/9 o výměře 176 m2 vše ovocný sad v k. ú. Olšina se ZD 
Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00 105 309, se sídlem Březina 41, 294 11 Loukov za roční 
pachtovné ve výši 787 Kč. 
Z: ved. odboru IKh 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 302 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru 
v budově občanské vybavenosti bez č. p. /č. e., umístěné na pozemku p. č. 334 o celkové vý-
měře 1 231 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – za účelem vytvoření depozitáře pro Muzeum 
města Mnichovo Hradiště se spolkem Mnichovohradišťský sportovní klub, z. s. , IČ 186 21 937, 
Klášterská 882, 295 01 Mnichovo Hradiště za roční nájemné 50.000 Kč.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 303 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 433 o vý-
měře 359 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště Z. M., na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 
Kč/m2/rok, t. j. 287 Kč za rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 304 

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku  
p. č. 284/1 o výměře 280 m2 za účelem každodenního obstarávání  s E. J.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 305 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o řízení projektu „Modernizace přestupního terminálu v 
Mnichově Hradišti“ se společností LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Pra-
ha 10 s předpokládanou celkovou cenou do 280.000 Kč bez DPH a uděluje tím výjimku 
z Vnitřní normy č. 8.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.07.2018 (uzavření smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 306 
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zajištění komplexního sběru komunálního 
odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“ 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.06.2018 informovat Compag 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 307 

Rada města bere na vědomí zprávu o variantách způsobu soutěže ceny energií na rok 2019. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2018  výběr dodavatele zemního plynu  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 308 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 
26. dubna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města  
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 309 

Rada města schvaluje dle čl. 3 Zásad vydávání periodika „Kamelot: Zpravodaj města Mnichova 
Hradiště“ ze dne 05.09.2016 vyhrazení inzerce kandidujících stran a uskupení ve volbách do 
Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště ve dnech 05.- 06.10.2018 v rozsahu ½ stránky 
v černobílém provedení pro umístění jejich textu, plakátu nebo grafiky. Toto upřesnění platí pro 
vydání zpravodaje města v měsíci září a říjnu 2018.  
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 310 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění se společností MB 
Transport Logistic a.s., IČO: 05607612, se sídlem: Hodkovická 639/8, 460 06 Liberec - Liberec 
VI-Rochlice v předloženém znění. 
Z: starosta 
T: 16.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 311 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši 3.000 Kč Dobrovolnému svazku 
obcí Drábské světničky, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 312 

Rada města schvaluje název aletického stadionu ve Studentské ulici a to v tomto znění: „Atle-
tický stadion Josefa Hrona“ a souhlasí s umístěním tabule s tímto názvem v areálu atletické-
ho stadionu.   
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 313 

Rada města schvaluje: 
1)  přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na mobiliář do dětského oddělení městské 

knihovny. 
2) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
Z: vedoucí knihovny 
T: do 30.09.2018 - pořízení mobiliáře  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 314 
Rada města schvaluje vyřazení knih dle přiloženého úbytkového seznamu v Městské knihovně 
v Mnichově Hradišti.  
Z: knihovnice 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 315 

Rada města bere na vědomí zápis z korespondenčního jednání Komise letopisecké a muzejní 
ze dne 19. června 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 316 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Organi-
zační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 
25.06.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.07.2018 

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

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 18 ze dne 09.07.2018 

 

č. 317 
Rada města schvaluje dodatek č. 7 na prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 1078 v ul. 
Obránců Míru a dodatek č. 8 na prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 380 v ul. Jana 
Švermy v k. ú. Mnichovo Hradiště Základní škole, Švermova 380, Mnichovo Hradiště, IČ 
70835730. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 318 

Rada města schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 01.09.1992 na prodloužení ná-
jmu nebytových prostor v čp. 38 v Palackého ulici v k. ú. Mnichovo Hradiště Základní umělecké 
škole Mnichovo Hradiště, Palackého 38, Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 319 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 
13.01.2005 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Březina 41 z důvodu 
směny části pozemku v k. ú. Hoškovice.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č.320 

Rada města ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona o zadávání veřejných zakázek za-
dávací řízení vyhlášené na profilu zadavatele 07.06.2018 na stavbu „Podpora bezpečnosti do-
pravy v Mnichově Hradišti“ z důvodů podání jediné a pro zadavatele neekonomické nabídky, 
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kterou podala společnost H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 
25636332 ve výši 19.055.249,40 Kč bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 11.07.2018 (informovat uchazeče zveřejněním na profilu zadavatele a nepovinným informačním e-

mailem dodavateli) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č.321 

Rada města schvaluje odstranění 5 ks dopravních vítacích cedulí v Mnichově Hradišti projektu 
SAVE CITY společnosti Save Outdoor, s.r.o., IČ: 28999541, se sídlem Šmeralova 390/15, 170 
00 Praha 7 - Bubeneč, 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl schvá-
len 

 
č.322 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru – sochy „Žeň“ umístěné v objektu Mnichovo Hradiš-
tě, Masarykovo nám. 239, v hodnotě 20.000 Kč od dárce Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Ol-
brachtova 1929/62, 140 00, IČ 45244782, a pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy 
dle návrhu v příloze.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č.323 

Rada města Mnichovo Hradiště souhlasí od školního roku 2018/2019 s navýšením kapacity Ma-
teřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, IČ 70989001, o 28 žáků – ze stávajících 
253 na 281 žáků. Kapacita se zvyšuje v objektu mateřské školy v ulici Jaselská 1238 dokonče-
ním nové přístavby budovy. 
Z: ved.FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č.324 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 20. 
června 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 03.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č.325 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sport a zájmovou činnost konané ve 
dne 31.05.2018, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro sport a zájmovou činnost přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 03.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 19 ze dne 23.07.2018 

 

č. 326 
Rada města schvaluje zadávací podmínky pro výběr správce veřejných sportovních zařízení 
města, vypracovaným odbory IKH a KVÚ ze dne 10.07.2018.  
Z: vedoucí odboru IKH     
T: 27.07.2018 (výzva k podání nabídky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 327 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností TopDesign Projekty, 
s.r.o., Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov, IČ: 227 94 565 v hodnotě 398 550 Kč vč. DPH na pro-
jekční a inženýrské práce stavebních úprav MŠ v Mírové ulici. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.07.2018 (podpis dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 328 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č.2018/0004 na zakázku “ Novostavba pavilonu 
MŠ Jaselská“ se společností KASTEN spol. s r.o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 
11, IČ 62954890 spočívající v prodloužení termínu dokončení o 6 kalendářních dní. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.07.2018 ( předložit dodatek č. 2 k odsouhlasení poskytovateli dotace) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 329 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.03.2018 mezi spo-
lečností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3, městem Mnichovo Hradiště a Základní školou Mnichovo Hradiště, IČ: 70989028, Stu-
dentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 330 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.05.2018 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. P., na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.08.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 331 

Rada města schvaluje odstoupení od kupní smlouvy se společností Kecip, s. r. o., V Zátiší 789, 
431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 254 26 842 (389.842 Kč bez DPH) na zakázku „Vybavení no-
vostavby pavilonu MŠ Jaselská - Mnichovo Hradiště“ ze dne 22.06.2018, č. smlouvy 2018/0141 
z důvodu nedoložení dokladů, které měly být předloženy v rámci součinnosti před podpisem 
smlouvy podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (zákon o ZVZ). 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 24.07.2018 (informování prodávajícího) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 332 

1) Rada města neschvaluje výzvu k podání nabídky na vybavení novostavby pavilonu  
  MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště II . 
2) Rada města ukládá odboru IKH zajistit nákup vnitřního vybavení novostavby pavilo- 
  nu MŠ Jaselská formou přímého nákupu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.07.2018 (zajistit nákup vnitřního vybavení) 

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



Strana 58 (celkem 77) 

č. 333 
Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 150.000 Kč od společnosti Prostor plus o.p.s., IČ 
26594633, se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín a pověřuje starostu města podepsáním 
dohody dle návrhu v příloze.  
Z: starosta města 
T: 30.07.2018 uzavření dohody 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 334 

Rada města schvaluje příkazní smlouvu pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Moderni-
zace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ s příkazníkem „Steska, Kav-
řík, advokátní kancelář, s.r.o, Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČO 03045315, za částku 120.000 Kč 
bez  DPH v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 27.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 335 

Rada města schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb se společností 
Frank Bold advokáti, s.r.o., IČO: 283 59 640, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno a pověřuje sta-
rostu města podepsáním smlouvy dle návrhu v příloze.  
Z: starosta města 
T: 30.07.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 336 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 3.234 Kč v roce 2018  a 
4.872 Kč v roce 2018 od dárce WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 
IČ 24231509. Dar bude použit na úhradu stravování 2 dětí – žáků této školy, ve školním roce 
2018/2019, tj. od 3.9.2018 do 28.6.2019. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 337 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele na zakázku: „Pořízení cis-
terny pro jednotku požární ochrany města Mnichovo Hradiště“ a návrh členů hodnotící komise. 
Z: místostarosta  
T: 24.07.2018 (rozeslání a zveřejnění výzvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 338 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 30.04.2018 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 339 

Rada města schvaluje cenu 20 Kč za kus brožurky Pověstné báchorky Mnichovohradišťska. 
Z: vedoucí muzea    T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 340 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služby - Pilotní ověřování nastavení vol-
nočasových služeb pro neorganizované děti a mládež se společností Laxus z.ú., se sídlem Sa-
dová 2107, 288 02 Nymburk, IČO: 62695487, dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy. Z: ved. SVZ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 341 
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Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 17 s tím, že usnesení o při-
dělení dotace ve výši 300.000 Kč organizaci Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nym-
burk, IČO: 62695487,  na Pilotní ověřování volnočasových služeb pro mládeže, se ruší. 
Z: ved. SVZ 
T: 29.08.2018 (materiál do zastupitelstva) 

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

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., Štěr-
boholská 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 zapo-
čatý 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 výstavby 
dvou bytových domů na pozemcích p. č. 1992/117, 1992/116 a 1992/114 v k.ú. Mnichovo Hra-
diště. 
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 Volno-
časového 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 sídlem Skálova 540, 511 01 Tur-
nov každý čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. na dobu neurčitou 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 společností STAVBY 
DAVID s.r.o., Marešova 643/6,198 00 Praha 9.,IČO:04394518 spočívající 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 Mnichovo Hra-
diště, za částku 372.851,22 Kč bez DPH s panem Dominikem Pickem, V Zátiší 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 ve-
doucího Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Mnichovo 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 Mnichova 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 prospěšných 
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 „Sousedská 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 informačního sys-
tému 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, Soko-
lovská 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 po-
věřuje 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 výměře 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 výměře 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 výměře 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 nemovité věci – 
objekty kůlen – na pozemku p. č. 646 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště za cenu 25.000 Kč za všechny objekty (t. j. 5.000 Kč za jeden objekt) se Spole-
čenstvím 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 
č. 369 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2658/1 o výměře 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 



Strana 63 (celkem 77) 

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 pozem-
ku).   
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 – za-
hrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

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

 
Přehled usnesení  

ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 21 ze dne 20.08.2018 
 
č. 374 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „správa veřejných sportovních zařízení 
města: 
1. Lubomír Kouba – realitní kancelář, Karla Poláčka 2230, 470 01 Česká Lípa, IČ 120 74 608 
(cena za jeden modelový měsíc správy 46.180 Kč bez DPH) 
2. Petr Havel, Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 698 66 244 (cena za jeden modelový 
měsíc správy 62.940 Kč bez DPH)  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.08.2018 (informování uchazečů, podpis smlouvy) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 375 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování vodního díla vodovodu a splaškové ka-
nalizace v lokalitě RD Za zámkem – V. etapa k.ú. Sychrov nad Jizerou se společností Vodovo-
dy a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: (24.08.2018 informovat o podpisu smlouvy VaK) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 376 

Rada města doporučuje podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav 
v katastrálních územích města Mnichovo Hradiště, t. j. k. ú. Mnichovo Hradiště, k. ú. Sychrov 
nad Jizerou, k. ú. Lhotice u Bosně, k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, k. ú. Dneboh, k. ú. Olšina 
a k. ú. Hoškovice Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Mladá Boleslav, IČ 131 27 74, se 
sídlem Bělská 151, 293 01  Mladá Boleslav. 
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Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.08.2018  
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 377 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku “Oprava chodníků 
2018“ s p. Milošem Šimonem, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.08.2018 (podpis dodatku) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 378 
Rada města uděluje souhlas s umístěním nízkého rozebíratelného oplocení na část pozemku p. 
č. 109/1 v k. ú. Veselá U Mnichova Hradiště uživateli a nájemci předmětné části pozemku, panu 
M.M., Mnichovo Hradiště, jež pozemek užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 24.10.2005.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.09.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 379 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného 
dne 06.08.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise přijatá stanoviska rady 
města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 380 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 31 v čp. 915, Studentská ul., 
Mnichovo Hradiště s J.P., Kněžmost za navrhované měsíční nájemné 5.500 Kč na dobu určitou 
1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku měsíč-
ního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje ra-
da města jako náhradníky: 
1) B.Š., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.200 Kč  
2) M.P., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.000 Kč     
3) R.N., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 4.400 Kč        
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018  
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 381 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 1135, Poříčská ul., Mni-
chovo Hradiště s B.Š., Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.200 Kč na dobu 
určitou 1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku 
měsíčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stano-
vuje rada města jako náhradníky: 
1) J.P., Kněžmost za navrhované měsíční nájemné 5.000 Kč  
2) M.P., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 4.800 Kč     
3) K.K., Horní Bukovina za navrhované měsíční nájemné 4.750 Kč        
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018  
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 382 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 06.08.2018, souhla-
sí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici 
MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnesením ko-
mise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 383 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. 
č. 2085/1, p. č. 2085/28, p. č. 2085/29, p. č. 2085/30, p. č. 2085/31, p. č. 2219/1, p. č. 2221, p. 
č. 2237 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: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 384 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
25.06.2018, 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 10.09.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 385 

Rada města schvaluje úhradu provozního příspěvku na rok 2018 ve výši 1.000 Kč 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČ: 
25988417. 
Z: místostarosta 
T: 31.08.2018 (úhrada faktury) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 386 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 
500.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na pořízení rychlého zásahové-
ho automobilu. 
Z: místostarosta, referent krizového řízení 
T: 29.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 387 
Rada města schvaluje doporučenou cenu 300 Kč za 1 kus knihy Mnichovo Hradiště v pamětech 
rodiny Toušovy 
Z: vedoucí Muzea města 
T: ihned 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 22 ze dne 27.08.2018 

 
č. 388 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 2658/1 o výměře cca 
109 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 1.000 Kč/m2  společnosti GasNet, s. r. 
o., IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Klíše na základě smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2018 
záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 389 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 950 o výměře cca 187 
m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště (boční a zadní část pozem-
ku) MUDr. J.S., 198 00 Praha 9 za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 1.200 
Kč/m2. Prodej části pozemku uskutečnit poté, co se kupující stane vlastníkem pozemku p. č. 
949 o výměře 257 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 497 občan-
ská vybavenost. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2019 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 390 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 284/6 o výměře 36 m2 – za-
hrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou paní Š.H., Mladá Boleslav a panu M. M., Slovenská republika 
za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2018 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 391 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 
1992/169 o výměře 1 007 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště s paní E. L., Mnichovo 
Hradiště za cenu 1.883.090 Kč na základě výsledku o konání veřejné elektronické aukce pro-
střednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a dražební agentura, IČ 274 79 447, se sídlem 
Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – poskytovatel aukčního prostředí. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.08.2018 
záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 392 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 
1992/171 o výměře 1 595 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště s panem O.V., Bělá pod 
Bezdězem za cenu 3.332.650 Kč na základě výsledku o konání veřejné elektronické aukce pro-
střednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a dražební agentura, IČ 274 9 447, se sídlem 
Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – poskytovatel aukčního prostředí. 
záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.08.2018 

 
č. 393 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování a spolufinancování pro-
jektu „Masarykovo náměstí v Mnichově Hradiště – Bezpečnost dopravy“ z prostředků města 
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v případě, že tento projektu bude podpořen z IROP (výzva „OPS pro Český ráj - IROP - Dopra-
va 2“). 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.08.2018 (materiál do ZM 10.09.2018) 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 394 
Rada města schvaluje Plán financování obnovy majetku stavby Vodovod Dobrá Voda, Lhotice, 
vypracovaný Ing. Oldřichem Makovičkou 15.08.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.09.2018 (informovat MZe) 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 395 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat petici občanů OV Dneboh  za zřízení 
druhé autobusové zastávky. 
Z: vedoucí Odboru SČŽÚ 
T: 29.08.2018 
 záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 396 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo 
Hradiště na rok 2018 k 31.07.2018.   
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 397 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 
4/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned  
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 398 

Rada města schvaluje návrh zápisu do kroniky Dnebohu za rok 2017 v předloženém znění. 
Z. vedoucí muzea města 
T:31.08.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
č. 399 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č.19 Bezpečnostní směrnici (systém opatření k zajištění a 
naplnění cílů stanovených Nařízením GDPR) s platností od 01.09.2018 v předloženém znění. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 01.09.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 400 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č. 20 Metodiku nakládání s osobními údaji (systém opatře-
ní k zajištění a naplnění cílů stanovených Nařízením GDPR) s platností od 01.09.2018 
v předloženém znění. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 01.09.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 401 

Rada města schvaluje pověření řízením Odboru životního prostředí Ing. Hany Hozákové 
s platností od 01.09.2018 do doby schválení nového vedoucího Odboru životního prostředí po 
provedení výběrovém řízení. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 01.09.2018 
 záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č.402  
Rada města revokuje usnesení č. 387 rady č. 21 ze dne 20.08.2018 
Z: vedoucí muzea města 
T: ihned 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 403 
Rada města schvaluje prodejní cenu knihy „Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Toušovy „ 
pro prodej cizím subjektům na 260 Kč včetně DPH a doporučenou koncovou cenu ve výši 300 
Kč včetně DPH. 
Z: vedoucí muzea města 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 23 ze dne 03.09.2018 

 
č. 404 

Rada města schvaluje prodej dřeva z lokalit Horka a Podolí firmě UNILES, a. s., Jiříkovská 
913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, za ceny dle nabídky ze dne 27.8.2018, která je přílo-
hou. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.08.2018 (oznámení výsledku uchazečům) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 405 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na realizaci akce „Revitalizace lesoparku II. etapa – zpřístupnění pě-
šinami, 1. část“, vypracovanou Ing. Lánským 29.08.2018   
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  

a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1. Lipraco, s. r. o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, IČ: 25142216 
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. Ještědská stavební společnost, Selská 517, 460 12 Liberec, IČ: 18382550 
5. Saturn služby, s.r.o, Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 07.09.2018 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 406 
Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti KOBIT, spol. s.r.o. 
na projekt „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ za cenu 6.160.000,- Kč bez DPH 
a starostu města pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

      Z:  místostarosta 
T: 31.10.2018  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 407 
Rada města na základě žádosti schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 
v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová ul. 683, takto: 
- provoz mateřské školy ve Veselé (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve třídě, 
- provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné třídě (pavi-
lon), ostatní 4 třídy bez výjimky 24 dětí 
- provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve 4 třídách, v jedné tří-
dě na 28 dětí.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

 

 
Přehled usnesení  

ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 24 ze dne 17.09.2018 
 
č. 408 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku “Oprava chodníků Stu-
dentská, S. K. Neumanna“ se společností Saturn služby, s.r.o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo 
Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.09.2018 (podpis dodatku) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 409 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a části 
pozemku ze dne 13.03.2012 mezi Chirurgickou ambulancí MH, s.r.o., se sídlem Mladějov 42, 
507 45 Mladějov, IČ: 28846362 a městem Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 410 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti ze dne 07.06.2018 na pozemky p. č. 2406, p. č. 2376/1, p. č. 2405/1, p. č. 
2429, p. č. 2627/2, p. č. 2627/38, p. č. 2627/3, p. č. 2089/54, p. č. 2088, p. č. 1992/17, p. č. 
1992/28, p. č. 2427, p. č. 1992/4, p. č. 2439/1, p. č. 2410, p. č. 2085/29, p. č. 2085/28, p. č. 
2436, p. č. 2434, p. č. 2412, p. č. 2414, p. č. 2325/1, p. č. 2292/3, p. č. 2325/6, p. č. 1665/9, p. 
č. 2411, p. č. 2433/1, p. č. 2435, p. č. 2418, p. č. 2422, p. č. 2417, p. č. 2421, p. č. 1299/28, p. 
č. 1528, p. č. 1492/1, p. č. 1550 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti T-MOBILE 
Czech Republic, a. s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 za navrho-
vanou 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 
a 200 Kč za každý započatý běžný metr na náměstí 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: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 411 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 1528, p. č. 1529/1, p. č. 1536, p. č. 1537, p. č. 1539/2, p. č. 1551/2, p. č. 
1551/1, p. č. 2391/7 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 navrhova-
nou 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 
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v Mnichově Hradišti, nejméně však 1.000 Kč + DPH. DPH dle platného cenového před-
pisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 412 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 
2337/2 o výměře 1 712 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s paní Veronikou Zlatuškovou, IČ 685 
56 063, se sídlem Ivana Olbrachta 317, 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou za pach-
tovné ve výši 6 Kč/m2/rok, t. j. 10.272 Kč za rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 413 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o výměře 800 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště společnosti Výstavba sítí Kolín, a. s., IČ 261 15 972, Lepy 235, Kolín na dobu určitou 
od 04.09.2018 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j.600 Kč za období od 
04.09.2018 do 30.09.2018. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 24.09.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 414 

Rada města schvaluje dokument Program rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na roky 2018 
- 2022. 
Z: starosta města 
T: 01.10.2018 (zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 415 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Mnichovo Hradiště schválit dokument Program 
rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na roky 2018 - 2022. 
Z: starosta města 
T: po zvolení nového zastupitelstva 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 416 

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 1.000 Kč na osobu (formou poukázky), členům 
městského parlamentu dětí a mládeže Mnichovo Hradiště dle seznamu v příloze. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 417 

Rada města stanovuje: 
1)  prodejní cenu pamětní medaile pro prodej cizím subjektům ve výši 60 Kč včetně DPH. 
2) doporučenou koncovou cenu pamětní medaile ve výši 90 Kč včetně DPH. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 418 

Rada města schvaluje uhrazení části výdajů výměnného pobytu žáků a studentů, v rámci mezi-
národní spolupráce s partnerským městem Erzhausen v termínu 23. 9. - 27. 9. 2018, a to ma-
ximálně do výše 30 000 Kč. 
Z: starosta města    T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 419 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních 
údajů s příspěvkovou organizací Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres 
Mladá Boleslav, IČO: 70989010, se sídlem Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: starosta města    T: 30.09.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 420 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních 
údajů s příspěvkovou organizací Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres 
Mladá Boleslav, IČO: 70989028, se sídlem Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: starosta města 
T: 30.09.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 421 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních 
údajů s příspěvkovou organizací Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Bole-
slav, IČO: 70989001, se sídlem ul. Mírová 683, 295 01 Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta města 
T: 30.09.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 422 

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování služby eRAZ  (SW pro přípravu materiálů na jed-
nání orgánů města) se společností Datron, a.s., Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, za celko-
vou cenu 54.088 Kč bez DPH. 
Z:  tajemnice MěÚ 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 423 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru od Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj ur-
čeného pro realizaci projektu MAP II Mnichovohradišťsko.  
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 424 

Rada města na základě žádosti schvaluje Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
Mnichovo Hradiště, čerpání rezervního fondu v roce 2018  ve výši 190.000 Kč.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 425 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru v roce 2018 v hodnotě 36.693 Kč, a to 2 kusy fotba-
lové branky AL 2 x 5 volně stojící, profil ovál 108/100 ELOX, plastové úchytky, kotvení k brance 
do přírodního trávníku FeZn, síť 5,15 x 2,1 m, 4 mm, od dárce ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivské-
ho 14a, 466 04 Jablonec n.N, IČO: 41327837. 
Dar je určen na podporu sportovních aktivit žáků ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 426 

Rada města schvaluje plán inventur na rok 2018 dle přílohy. 
Z: vedoucí odboru FŠO 
T: 27.09.2018 (seznámení členů DIK a zahájení prací) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 427 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na pro-
dloužení nájmu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. B. na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 
31.12.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 428 

Rada města neschvaluje uzavření příkazní smlouvy na podání žádosti o příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury včetně příslušného dotačního managementu na projekt „Chodník 
podél ulice 5. května, Mnichovo Hradiště, Veselá“ za max. částku 266.000 Kč bez DPH s Ing. 
Lukášem Hrádkem, Radvanec 92, 473 01 Radvanec, IČO: 87398656.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.09.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 429 

Rada města ukládá odboru IKH pokračovat v přípravě projektu „Chodník podél ulice 5. května, 
Mnichovo Hradiště, Veselá“ z programu IROP. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 430 

Rada města uděluje souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo 
Hradiště k pronájmu jedné učebny v objektu školky v Jaselské ul., jedné učebny v objektu škol-
ky v Mírové ulici a jedné učebny v objektu školy ve Veselé lektorovi anglického jazyka ke konání 
zájmového kroužku výuky anglického jazyka.  Souhlas se uděluje na období od 1.10.2018 do 
31.5.2019, výuka bude probíhat v každé učebně jednou týdně odpoledne.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 431 

Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území města 
Mnichovo Hradiště“ ve výši 170.000 Kč J. Š. Účel: Střechy - výměna krytiny (druh zápůjčky dle 
čl. 3 odst. 9 Dodatku č. 1 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ 
pořadové č. 1), vytápění - výměna kotle (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Dodatku č. 1 Statutu 
„Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 8). 
Z: ved. FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 432 

Rada města schvaluje přidělení dárkových poukazů lektorovi a figurantům preventivně výchov-
ného programu Hasík dle seznamu v příloze.  
Z: místostarosta 
T: 26.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 433 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy s Hasičským záchranným sborem Středočes-
kého kraje, IČO: 70885371, se sídlem: ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno v předloženém 
znění. 
Z: starosta města 
T: 17.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 434 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Organi-
zační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 
10.09.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 24.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 435 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 1.500 Kč v roce 2018 od 
dárce Jitka Součková, Žehrov 31, Žďár 294 12, IČ 48689351. 
Dar bude použit na zakoupení pomůcek pro výuku dle Hejného metody. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 436 
  Rada města revokuje usnesení č. 403 z 27.08.2018.  

Z: místostarosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 437 

Rada města schvaluje prodejní cenu knihy „Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Toušovy“ pro 
prodej cizím subjektům na 280 Kč včetně DPH a doporučenou koncovou cenu ve výši 300 Kč 
včetně DPH. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

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

 
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 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře cca 45 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s O. F., J. T. a  T. T. na dobu neur-
čitou  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 441 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 108 – ostatní plocha – 
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 pozemku p. č. 
109 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 270 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s T. H. na do-
bu 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 pozemky p. 
č. 1144, p. č. 2391/9, p. č. 2393, p. č. 2394, vše v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společ-
nosti 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 
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 Palacké-
ho 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 „Revitalizace 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 plynu  od 
01.01.2019 do 31.12.2020 se společností spol. E.ON Energie a.s., F.A. Gerstnera2151/6, 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 ces-
tovní ruch konaného ve dne 11.09.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 08.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 448 
Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím na jednorázové 
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 

Doporu-
čená 
výše 

dotace 

 
Rada 
města Odůvodnění 

20265/20
18 67360700 

Myslivecký spolek U 
Obůrky, z.s. 

Dětský den v příro-
dě 10.750,- 8.500,- 8.500,- 

 

24054/20
18 22682635 

Pěvecký sbor Charmo-
ne Mnichovo Hradiště, 
z.s. 

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

 25668/20
18 

 Vladimír Vrabec Taneční kurzy 
společenského 
tance pro dospělé 

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

27391/20
18 22883827 Sportovní klub Kruhy Sportovní den 10.076,- 7.500,- 7.500,- 

 27828/20
18 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 
č. 449 

Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů 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.  

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 krajinářského 

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 
 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 26 ze dne 01.10.2018 

 

č. 450 
Rada města schvaluje nabídku Ing. arch. Tomáše Peciny na vypracování projektové dokumen-
tace na zakázku „Novostavba klubovny na Olšině“ včetně inženýrské činnosti v hodnotě 
164.500 Kč (dodavatel není plátce DPH). Cena autorského dozoru činí 500 Kč/hod dle skuteč-
ného rozsahu podle požadavků objednatele. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 08.10.2018 (informování projektanta) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 451 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o výměře 800 m2 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště společnosti Výstavba sítí Kolín, a. s., IČ 261 15 972, Lepy 235, Kolín na dobu určitou 
od 01.10.2018 do 31.10.2018 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j.667 Kč za období od 
01.10.2018 do 31.10.2018. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 452 

Rada města schvaluje kácení těchto dřevin: 5 borovic o obvodu kmene 125, 125, 115, 85 a 130 
cm na pozemku p. č. 476/1 v  k. ú. Podolí; 1 smrk o obvodu kmene 180 cm na pozemku p. č. 
118/2 v k. ú. MH; 8 olší o obvodu kmene 80, 80, 95, 100, 105, 105, 120 a 120 cm na pozemku 
p. č. 313 v k. ú. Podolí. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 08.10.2018 (podání žádosti na VŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 453 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
10.09.2018, 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 02.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 454 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou J. K. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 455 

Rada města schvaluje žádost NLN s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 1, IČ: 48534391, o po-
volení k reprodukci J. Hislera Valdštýnsko v publikaci Roberta Šimůnka Obraz šlechtického 
panství v Čechách 1500 -1750. 
Z: ved. muzea 15.10.2018 
T: ihned 

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

 
Přehled usnesení  

ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 27 ze dne 08.10.2018 
 

č. 456 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště s K. 
K. na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.10.2019. V případě odstoupení tohoto uchazeče 
z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1. R. N. 
2. M. Ž.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 457 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 26.09.2018, souhla-
sí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici 
MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnesením ko-
mise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 458 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 89/4, p. č. 115/2, 
p. č. 117/2, p. č. 118/2, p. č. 261, p. č. 2383, p. č. 2385 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch 
GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou 
úhradu ve výši 29.840 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu činí 6.266,40 Kč a 
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 
č. 459 

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného 
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, s. p., IČ 00311391, 
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha dle předloženého návrhu smlouvy a 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
Z: vedoucí odboru dopravy (předání smlouvy k podpisu) 
T: do 22.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 460 

Rada města schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Modernizace informačního sys-
tému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ ve složení: Mgr. Ing. Zuzana Tomášová, Ing. Radek 
Matějů, Pavel Novák, Jan Musil a Mgr. Kamila Galetková. Náhradníky jsou: Mgr. Martina Kulí-
ková, Mgr. Jan Podlipský, Ing. Luboš Matějka, Hana Bucharová a Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 461 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 31.08.2018 
Z: místostarosta města 

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


