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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 10 ze dne 20.03.2017 

 

č. 130 
Rada města schvaluje ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v čp. 1135 
v k.ú. Mnichovo Hradiště s  Věrou Krůfovou, bytem Mnichovo Hradiště, Lomená 1445, 
IČ 125417371 dohodou k 30.04.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 131 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem budovy – zahradního domku, 
která je součástí pozemku p. č. 187 o výměře 122 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za úče-
lem skladu pro pokrývačskou živnost.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 23.03.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 132 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Rekonstrukce bytu č. 3, Masarykovo nám. 239, 

Mnichovo Hradiště“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče:  
1. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 48689971 
2. STAVBY Nohynek s.r.o., Tylova 1460, 29501 Mnichovo Hradiště, IČ: 03684504 
3. Trigon MB s.r.o, Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, IČ: 27568989 
4. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 
5. Eltro Šťastný, ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, 

IČ: 27160521                                                               
6. Versana s.r.o , Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČ:02634767 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 25. 4. 2017 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 133 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Restaurování vstupní haly pošty Masarykovo nám. 

239, Mnichovo Hradiště “ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče:  
1. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ:48689971 
2. Petrovy kameny s.r.o., Makovského 1140/13, 16300 Praha 6, IČ: 27484394 
3. Stavby Nohynek s.r.o. Tylova 1460, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ:03684504 
4. FF-projekty a stavby s.r.o., Jirkovská 16/11,184 00, Praha-Dolní Chabry,

 IČ: 27631702   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 22.03. 2017 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách měs-
ta) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 134 

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru v čp. 1142 v 2. NP Stře-
dočeskému kraji, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, zastoupeným Domem 
dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201“, příspěvkovou organizací, 
IČ 00873373 za roční nájemné 101.200 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru IKH    T: 30.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 135 
Rada města schvaluje aktualizovaná Pravidla pro přidělení bytu zvláštního určení 
v Domě s pečovatelskou službou Mnichovo Hradiště s účinností od 01.04.2017. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.03.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 136 

Rada města schvaluje:  
- výzvu k podání nabídky „Nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti“ 

v předloženém znění, 
- hodnotící komisi podle návrhu velitele MěP 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. RAMET a. s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ: 25638891, 
2. INOTESKA - CT s. r. o., Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová, IČ: 49282484, 
3. LK – DOS s. r. o., Jana Beneše 417, 551 02 Jaroměř – Josefov, IČ: 28828283. 
Z: velitel MěP 
T: 15.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 137 

Rada města schvaluje dohodu o vzájemném vypořádání závazků z kvalifikační dohody 
uzavřené mezi Městem Mnichovo Hradiště a V. H. dne 13.04.2015, v předloženém 
znění.   
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 138 

Rada města schvaluje zahájení prací na změnách Informačního systému městského 
úřadu („Otevřený úřad“) a přípravu podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 28 – IROP. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 139 

1) Rada města schvaluje propachtování pozemku p. č. 2554 o výměře 1966 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště za účelem zemědělské výroby ZD Březina, družstvo, se sídlem 
Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště za roční pachtovné 393 Kč.  

2) Rada města neschvaluje propachtování pozemku p. č. 2554 o výměře 1966 m2 
v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zemědělské výroby R. T. za roční pachtovné 
300 Kč.  

Z: ved. odboru IKH      
T: 06.04.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 140 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. 
č. 792/10 o výměře 30 m2 v k. ú. Dneboh S. F. za roční nájemné ve výši 1.200 Kč.   
Z: ved. odboru IKH     T: 15.04.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 141 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 2404/1 a p. č. 2405/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch GasNet, s. r. 
o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567 za úhradu 200 Kč za 
běžný metr bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH     T: 30.04.2017  

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



Strana 3 (celkem 3) 

č. 142 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 2406 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch GasNet, s. r. o., se sídlem Ús-
tí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567 za jednorázovou úhradu 1.000 Kč 
bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce 
bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2017  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 143 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 2417 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch GasNet, s. r. o., se sídlem Ús-
tí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567 za jednorázovou úhradu 1.000 Kč 
bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce 
bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2017  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 144 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sport a zájmovou činnost ko-
nané ve dne 09.03.2017, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.03.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 145 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) s platností od 20.03.2017 dal-
ším členem Komise pro spor a zájmovou činnost pana Pavla Hrona. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 146 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
15.02.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.03.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 147 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 20.03.2017 Mgr. et Mgr. Katarzynu Szajdu z  Komise 
letopisecké a muzejní na vlastní žádost.   
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 148 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 20.03.2017. 
Z: místostarosta  

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

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

Miroslav Korych  
ověřovatel 


