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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne 17.12.2018 

 

č. 533 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení na 
akci „Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská – I. etapa“ vypracovanou spol. ISES, s.r.o. 
a okruh vyzvaných dodavatelů podle návrhu odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.01.2019 (zveřejnění podle zákona o zadávání VZ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 534 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo o vypracování projektu 
„Územní plán Mnichovo Hradiště“ se společností SIADESIGN LIBEREC s.r.o., IČ 
27314731, Fügnerova 667/7, 460 01Liberec IV – Pernštýn. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 08.01.2019 (informování protistrany) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 535 

Rada města: 
1. schvaluje 

a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem: „Přestupní terminál veřejné dopravy v Mnichově 
Hradišti" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 17.12.2018. 

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr 
dodavatele: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň IČO: 
00014915 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadá-
vacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 12.12.2018 vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější dle výše nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH 
v hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku uvedeném ve Zprávě 
o hodnocení nabídek. 

 2. pověřuje starostu města k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Metrostav 
a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň IČO: 00014915 za cenu 
22.994.767,45 Kč bez DPH a 27.823.668,61 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel 
v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek 
před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 14.01.2019 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 536 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení na 
akci „Chodník ul. Lhotická, Veselá - Mnichovo Hradiště“ vypracovanou spol. Tendr CZ 
s.r.o. dne 12.12.2018, hodnotící komisi a okruh vyzvaných dodavatelů podle návrhu 
odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 25.01.2019 (zveřejnění podle zákona o zadávání VZ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 537 
Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise toto pořadí nabídek na stavbu „Pod-
pora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ 
1) SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa, IČ: 2501809, cena 

16.853.737,66 Kč bez DPH 
2) ZEPS s.r.o., Lindava 84, Cvikov, IČ: 2868865, cena 16.861.971,99 Kč bez DPH 
3) H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav IČ: 25636332, cena 18.373.356,31 

Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, který se v hod-
nocení nabídek umístil na prvním místě. V případě, že s ním nedojde z jakéhokoliv dů-
vodu stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek k podpisu smlouvy, uděluje 
rada oprávnění starostovi k podpisu smlouvy s účastníkem, který se umístil na druhém 
místě.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 21.12.2018 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 538 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o energetických službách „Po-
skytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vy-
braných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ se společností EVČ s.r.o., Ar-
nošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275   
Z:  ved. odboru IKH      T: 31.12.2018 podpis smlouvy 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 539 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.2018/0057 na výkon TDI a 
KBOZP pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště se společností REALSTAV MB spol. 
s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25685210 
spočívající v ceně víceprací 19.079 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 19.12.2018 (informovat příkazce) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 540 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 
754 o výměře 552 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 647/9 o výměře 1 
502 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště se ZD 
Březina nad Jizerou, IČ 001 05 309, se sídlem Březina 41, 294 11 Loukov na dobu ne-
určitou za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 541 

Rada města schvaluje dodatek č. 3 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 zvýšení ceny předmětu pl-
nění v částce 95.910,85 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 19.12.2018 informovat zhotovitele 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 542 
Rada města schvaluje  
- výzvu k podání nabídky na projektovou a inženýrskou činnost pro akci „Lávka u Čer-

né silnice přes Jizeru“, vypracovanou odborem IKH 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  
a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27086135 
2. PONTEX, spol. s.r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 47 – Braník, IČ 40763439 
3. Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno – Žabovřesky,   
  IČ 27678032 
4. NOVÁK & PARTNER, s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 – Strašnice,  
  IČ: 48585955 
5. Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ 25458990 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.01.2019 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 543 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 30.10.2018. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 544 

Rada města schvaluje smlouvu o specifikaci vzájemných práv a povinností při zpraco-
vání osobních údajů odběratele (Město Mnichovo Hradiště) a o podmínkách sdílení 
dat, za kterých je poskytován dodavateli (Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 
140 02 Praha 4, IČ 64949541) vzdálený přístup do vnitřních IT systémů města 
v předloženém znění.   
T: 07.01.2019 
Z: tajemnice MěÚ 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 545 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 10.12.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 546 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování benefitů s firmou Sodexo 
Pass Česká republika a.s., Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČ 61860476, 
dle předloženého návrhu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 547 

Rada města schvaluje zrušení nároku na poskytnutí dotace. Revokuje tím část usne-
sení č. 448 ze dne 24.09.2018 a to konkrétně část o přidělení dotace pro Vladimíra 
Vrabce, nar. 14.09.1967, ve výši 4.000 Kč  
Z: místostarosta 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 548 
Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) do Komise kulturu, cestovní ruch a letopisectví: 
- předsedkyni paní Janu Jedličkovou. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 549 

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) do Komise pro památkovou péči: 
- předsedkyni Mgr. Kristýnu Licinbergovou 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 550 

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) do Komise pro dopravu a bezpečnost další členy:  
- pana Jiřího Havla 
- Ing. Jaroslava Semlera 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 551 

Rada města jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) do Komise dotační: 
- předsedu RNDr. Jiřího Hozmana, Ph.D. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Ing. Jan Mareš    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
František Ouředník 

ověřovatel 
 


