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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 8 ze dne 06.03.2017 

 

č. 100 
Rada města schvaluje pořadí uchazečů na akci “ stavebních úprav objektu občanské 
vybavenosti Hoškovice stp.č. 26“:   
1. Miroslav Hochman, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo IČ: 

01913026 za částku 1,693.400 Kč bez DPH 
2. STAVBY DAVID s.r.o., Marešova 643/6, 198 00, Praha-Černý Most, IČ:04394518 

za částku 1,729.059,25 Kč bez DPH 
3. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 1460, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ: 03684504 

za částku 1,771.650,73 Kč 
4. LIPRACO, s.r.o., Víta Nejedlého 919, 295 01, Mnichovo Hradiště,IČ:25142216 za 

částku 2,112.736,39 Kč 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 13.03.2017 (informovat jednotlivé zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 101 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 13.02.2017, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města 
k jednotlivým usnesením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 102 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Masarykovo nám., Mni-
chovo Hradiště se S. F. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 4.000 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) M.  Ž. za navrhované měsíční nájemné 3.600 Kč  
2) P. K. za navrhované měsíční nájemné 3.500 Kč 
3) K. D. za navrhované měsíční nájemné 3.000 Kč 
4) M. J. za navrhované měsíční nájemné 2.500 Kč               
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 103 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
akce „Přestupní terminál veřejné dopravy“ se společností re:architekti studio s.r.o., síd-
lo - Bělohorská 193/149, Praha 6 – Břevnov 169 00, kancelář - Milady Horákové 
481/24, 170 00 Praha, IČ: 055 59 022.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 13.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 104 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení - v DPS B. M. 
 Z: ved. odboru SVZ     
T: 30.3.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 105 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v hodnotě 3.000 Kč obdarovanému 
Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 
104 00 Praha 10 - Hájek a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.   
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 106 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dar ve výši 10.000 Kč panu Do-
miniku Rubášovi, bytem Starý zámek 1/IV., 463 43 Český Dub. 
Z: místostarosta 
T: 12.04.2017 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 107 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0115 na akci „Chodník 
Mnichovo Hradiště, místní část Dneboh“ se společností Eltro Šťastný s.r.o., Nákladní 
326, Mnichovo Hradiště, spočívající ve změně ceny díla na částku 1.797.427 Kč bez 
DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.03.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 108 

Rada města bere na vědomí výroční zprávu odborného lesního hospodáře 
k hospodaření v městských lesích v r. 2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: ihned (informovat OLH) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 109 

Rada města schvaluje uhrazení částky 8.612 Kč A. Č. za nájem pozemků p. č. 624/6 o 
výměře 1 704 m2, p. č. 624/7 o výměře 7 m2, p. č. 624/9 o výměře 281 m2, p. č. 624/10 
o výměře 31 m2 a p. č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunika-
ce v k. ú. Hoškovice za užívání pozemků za období od 23.07.2016 do 31.12.2016.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Ing. Podzimková, Mgr. Lochman) -  
  návrh usnesení byl schválen 
č. 110 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán hospodářské činnosti na rok 
2017 v předloženém znění takto:  
Náklady celkem 10.685 tis. Kč 
Výnosy celkem 9.624 tis. Kč 
Hospodářský výsledek – ztráta 1.061 tis. Kč 
Z: ved. FŠO 
T: 12.04.2017 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  

Bc. Hana Otáhalová 
ověřovatel 


