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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne 10.04.2017 

 
č. 169 

Rada města schvaluje pronájem budovy (zahradního domku), která je součástí pozem-
ku p. č. 187 o výměře 122 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za nabízené roční nájemné ve 
výši 1.200 Kč na dobu určitou 1 rok za účelem skladu pro pokrývačskou živnost panu 
Zdeňku Kasalovi, IČ 66069432, bytem Olšina 59, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 170 

Rada města schvaluje  
- výzvu k podání nabídky na realizaci akce „Modernizace sportoviště nad parkem“, 

vypracovanou firmou MA projekt, spol. s r.o. (Mgr. Martina Zábranská Vrátná, DiS.) 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  
a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav, IČ: 

47052121 
2) SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 
3) Envos, s.r.o., Týnská ulička 607/5, 110 01 Praha 1, IČ: 27098001, 
4) TUBEKO SPORT, s. r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ: 49825020 
5) SWIETELSKY Stavební, s. r. o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 

48035599 
6) VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ:27967638 
7) JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna IČ:63489163 
8) PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ:27713130 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 12.04.2017 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města a profilu zada-
vatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 171 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o správě veřejného pohřebiště 
ze dne 16.01.2013 o navýšení ceny služeb o 2,8 % z důvodu valorizace za období do-
savadního trvání smlouvy. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 18.04.2017 (informování žadatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 172 

Rada města bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise kulturní a Komise 
pro cestovní ruch konaného ve dne 22.03.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webo-
vých stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 14.04.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 173 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 8. března 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a 
vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 21.04.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 174 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 08.02.2017 a zápis z mimořádného jednání komise dne 22. března 
2017, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise pro rodinu a soci-
ální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 24.04.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 175 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
29.03.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
K. Galetkové, tajemnici  MěÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá stanoviska 
Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z:  tajemnice MěÚ 
T: do 30.04.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 176 

Rada města schvaluje: 
1. vytvoření dvou pracovních míst v rámci pracovních příležitostí veřejně prospěšných 

prací, pro zajištění pomocných a uklízecích prací na hřbitově v Mnichově Hradišti a 
ve Veselé a dále na veřejných prostranstvích města. Předpokládaný nástup je od 
01.05.2017, 

2. podání žádosti 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: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 177 

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování studie proveditelnosti na 
akci „Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ a slo-
žení hodnotící komise dle návrhu. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 178 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, 
Ph.D., Mgr. Jiří Bína, Dana Lamačová (Komise pro cestovní ruch), Arnošt Vajzr (bývalý 
starosta), Mgr. Lukáš Umáčený (Gymnázium Mnichovo Hradiště), Aleš Rychlý (Komise 
letopisecká), Petr Novák a Lucie Nováková (Klub Jednoty Bratrské) do partnerského 
města Erzhausen (Německo) ve dnech 13. až 16. dubna 2017.  
Z: tajemnice MěÚ, FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 179 
Rada města schvaluje návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 22.03.2017 
poskytnutí individuálních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro 
rok 2017 a schvaluje veřejnoprávní smlouvy  v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti 
Žádáno o 

Kč  

Návrh dotace 
komise pro 

rodinu a soc. 
záležitosti v 

Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

70845387 Semiramis o.s. 
Protidrogová prevence ve 
městě Mnichovo Hradiště provoz 40.000,- 40.000,-  

67363610 Společnost pro ranou péči 
Raná péče na území Mni-
chova Hradiště Provoz 48.000,- 24.000,-  

874663 Modrý kámen  
Cvičební aktivity pro 
klienty 

Nákup 
pomůcky 21.000,- 0,- 

Není sociální 
služba, nedodali 
vyúčtování za rok 
2016 

Z: ved. odboru SVZ       T: 31.05.2017 
  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 180 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh komise pro rodinu a soci-
ální záležitosti ze dne 22.03.2017 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti po-
skytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 a doporučuje ZaMě schválit  veřejnopráv-
ní smlouvy v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu 
Typ 

žádosti 
Žádáno o 

Kč 

Návrh dotace 
komise pro 

rodinu a soc. 
záležitosti v 

Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  Osobní asistenční 
služba 

provoz 100.000,-  100.000,-  

40229939 Diecézní služba Litoměřice Charitní pečovatel-
ská služba 

provoz 502.000,- 502.000,-  

29130140 Malyra s.r.o. Osobní asistenční 
služba v domě Lud-
mila 

Provoz 504.500,- 0,- V žádosti uvedeno, 
že podnikatel 
investuje peníze a 
nemá prostředky 
na provoz 

29130140 Malyra s.r.o. Odlehčovací služba Provoz 541.930,- 0,- V žádosti uvedeno, 
že podnikatel nemá 
prostředky na 
provoz 

70100691 Poradna pro občanství/ 
Občanská a lidská práva 

Odborné poraden-
ství 

provoz 70.181,-   30.000,-  

62695487 Laxus z.ú. Poradenské služby 
pro ohroženou a 
rizikovou mládež 

Provoz 76.787,- 76.787,-  

70155097 Centrum pro rodinu Náruč 
z.s. 

Podpora zdravé 
rodiny a náhradní 
rodinné péče 

Provoz 50.000,- 50.000,-  

26638398 Luma MB z.s. Služby Lumy MB 
v Mnichově Hradišti 

Provoz 63.207,- 30.000,-  

29043913 Spokojený domov, o. p. s. Terénní sociální 
služby občanům MH, 
osobní asistence, 
odlehčovací služba 

provoz 400.000,-  200.000,-   

Z: ved. odboru SVZ     T: 12.04.2017 (předložit materiál ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 181 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující rozdělení dotací (viz 
sloupec „navržená dotace“) z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mni-
chovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny Mnichovo Hradiště pro rok 2017: V případě schválení navýšení část-
ky, vyčleněné v rozpočtu města pro potřeby Programu na rok 2017 Zastupitelstvem 
města, doporučuje Rada města schválit rozdělení dotací dle sloupce „navýšená dota-
ce“. Rada města současně doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejno-
právních smluv s příslušnými žadateli o dotaci.  

 

žadatel nemovitost akce celkové 
náklady 
v Kč 

podíl 
vlastníka 
v Kč  

požadov. 
Dotace 
v Kč 

navr-
žená  
dotace 
v Kč 

navýšená  
dotace 
v Kč  

T. C. F. čp. 8,  
Víta Nejedlého 

výměna oken 1. 
poschodí, oprava 
rolet 

294.045,- 194.045,- 100.000,- 60.000,- 60.000,- 

I. L. čp. 309, Zámecká obnova fasády 132.000,- 66.000,- 66. 000,- 0 
nedořeše-
né dědic-
tví 

0 

R. R. čp. 284,  
Masarykovo náměstí 

obnova fasády 140.739,- 70.739,- 70.000,- 50.000,- 50.000,- 

L. T. čp. 191,  
Na Příkopech 

výměna oken,  
obnova fasády 

422.350,- 322.350,- 100.000,- 0 0 

A. K. čp. 162,  
Nigrínovo návrší 

výměna vnějších 
okenních křídel 
v části domu, 
oprava lazury 
ostatních oken 

105.441,- 52.741,- 52.700,- 0 0 

E. S. čp. 243,  
Masarykovo náměstí 

obnova fasády 287.175,- 187.175,- 100.000,- 70.000,- 90.000,- 

M. J. čp. 335,  
Na Dvorcích 

výměna oken 221.162,- 121.162,- 100.000,- 0 0 

J. Z. čp. 173, Hluboká renovace oken  223.340,- 123.340,- 100.000,- 29.000,- v případě 
navýšení 
částky poskyt-
nout příspěvek 
na výměnu 
krytiny 

Z. K. čp. 102, Bělidla výměna krytiny 262.236,- 172.236,- 90.000,- 0 30.000,- 

J. C. čp. 180, Na Dvorcích výměna krytiny, 
výměna oken v 
podkroví 

204.815,- 104.815,- 100.000,- 90.000,- 90.000,- 

M. K. čp. 296,  
Masarykovo náměstí 

hydroizolace a 
obnova omítky (do 
výše 1 m) 

239.235,- 
uznatelné: 

164.945,- 

139.235,- 
z uznatel. 
nákladů: 

82.945,- 

100.000,- 
z uznatel. 
nákladů:  

82.000,- 

0 0 

Z. H. čp. 134,  
Masarykovo náměstí 

obnova fasády 249.540,- 149.540,- 100.000,- 0 0 

Z: vedoucí odboru VŽP 
T: 12.04.2017 (předložit materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 182 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozdělení státní fi-
nanční podpory a příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Měst-
ské památkové zóny Mnichovo Hradiště v roce 2017. 

nemovitá kulturní 
památka 

státní podpora 
v tis. Kč 

příspěvek obce 
v tis. Kč 

příspěvek vlastníka 
v tis. Kč 

hodnota prací 
2017 v tis. Kč 
(100%) 

sloup se sochou 
Panny Marie,  
Masarykovo nám. 
restaurování 

350  - 62  412  

bývalá záložna 
čp. 239, Masarykovo 
náměstí 

208  - - 208 

Celkem 558 
 

62 440 

Z: vedoucí odboru VŽP 
T: 12.04.2017 (předložit materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 183 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu zařízení a o poskytování služeb se 
společností INOTESKA – CT, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Skalka 1692, PSČ 560 
02, IČ: 49282484 na nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti od 
14.04.2017 do 14.4.2019 za cenu 240.000 Kč bez DPH. 
Z: pověřený strážník MěP 
T: 14.04.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 184 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 549/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Hoškovice a nedoporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení prodej pozemku p. č. 176/4 o výměře 21 m2 v k. ú. Hoškovice D. a J. L. za 
kupní cenu 200 Kč/m2. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.04.2017 (materiál do ZaMě)  

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

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

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


