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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 15 ze dne 15.05.2017 

 

č. 208 
Rada města schvaluje smlouvu na řízení projektu: „Podpora bezpečnosti dopravy 
v Mnichově Hradišti“ za max. částku 150.000 Kč se společnosti DOTAPO, s.r.o., Pře-
myslovců 1200, 738 01 Frýdek - Místek, IČ:04816277. Rada města schvaluje výjimku 
z Vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T:  29.05.2017 (uzavřít smlouvu o řízení projektu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 209 

Rada města schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 2337/2 o vý-
měře 3 425 m2 trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště s panem Ing. Michaelem 
Kocmanem, Lidická 988, 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu určitou od 01.05.2017 do 
31.12.2017 za pachtovné 686 Kč. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 210 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Restaurování vstupní haly 
pošty Masarykovo nám. 239, Mnichovo Hradiště“ s firmou Petrovy kameny s.r.o., Ma-
kovského 1140/13, IČO 27484394, za celkovou částku 193.266  Kč (zhotovitel není 
plátcem DPH). 
Z: vedoucí odboru IKH 
T:18.05.2017  (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 211 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 1181/1, p. č. 1825, p. č. 2415/1, p. č. 2417, p. č. 2418, p. č. 2419 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve prospěch Gas Net, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem za úhradu 130 Kč za běžný metr bez DPH ve zpevněné části a 
30 Kč/m2 v zeleném pásu, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH    T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 212 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 18 v čp. 915, Student-
ská ul., Mnichovo Hradiště s Janem Haberpurschem, Olšina 1, Mnichovo Hradiště za 
navrhované měsíční nájemné 3.800 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) Miloslavu Paldusovou, Příčná 67, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční ná-

jemné 4.000 Kč  
2) Milenu Pospíšilovou, Havlíčkova 1553, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční 

nájemné 3.500 Kč 
3) Miroslava Oboráka, Klášter Hradiště nad Jizerou 149 za navrhované měsíční ná-

jemné 3.500 Kč 
4) Petera Kryštoforyho, Sv. Čecha 493, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční ná-

jemné 2.500 Kč  
5) Žanetu Walkowskou, Bělidla 878, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční ná-

jemné 2.000 Kč              
Z: vedoucí odboru IKH   T: 31.05.2017  

záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 213 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 2383, p. č. 261, p. č. 265/1, p. č. 2385, p. č. 2418, p. č. 89/4 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště ve prospěch Gas Net, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem za úhradu 130 Kč za běžný metr bez DPH ve zpevněné části a 30 
Kč/m2 v zeleném pásu, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 214 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 549/1 v k. ú. Hoškovice ve prospěch pana Martina Čivrného, trvale bytem 
Na Salabce 1370, 295 01 Mnichovo Hradiště za úhradu 100 Kč za běžný metr bez 
DPH ve zpevněné části. DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 215 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 26.04.2017, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 216 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Restaurování Mariánského 
sloupu“: 
1. Martin Pokorný, ak. sochař, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, IČ 64564673 – nabízená 

cena 383.500,00 Kč bez DPH; 
2. Josef Pospíšil, ak. sochař, Novomlýnská 536/6, 284 01  Kutná Hora, IČ: 46406719 – 

nabízená cena 397.000,00 Kč bez DPH; 
3. Jarmil Plachý, ak. sochař, Novákových 375/5, 180 00  Praha 8 – Libeň, IČ: 

40863379 – nabízená cen 404.000,00 Kč bez DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 20.05.2017 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 217 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava fasády radnice 
čp. 1 Mnichovo Hradiště“ na změnu termínu realizace 2. etapy. Nový termín předání 
staveniště 2. etapy opravy fasády radnice je 22. 5. 2017 
Z: ved. odboru IKH 
T:16.05.2017 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 218 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 526/1v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za úhradu 130 Kč za 
běžný metr bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 219 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 5 v Domě s pečovatelskou 
službou paní Boženě Mikešové, nar. 23.12.1925, bytem Jaselská 1253, Mnichovo Hra-
diště.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 220 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 38 v Domě s pečovatelskou 
službou paní Ireně Míškové, nar. 11.06.1942, bytem Klášter, Hradiště nad Jizerou 218.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 221 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 55 v Domě s pečovatelskou 
službou paní Marii Horákové, nar. 11.02.1950, bytem Havlíčkova 507, Mnichovo Hra-
diště.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 222 

Rada města schvaluje smlouvu na zajištění správy infrastruktury IT městského úřadu a 
organizací zřizovaných městem s firmou Admin IT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rud-
ná, IČ 2786490, na období od 01.07.2017 do 30.06.2018 v předloženém znění. Rada 
města schvaluje výjimku z VN č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 223 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace zájmové orga-
nizaci na jednorázové veřejné projekty a akce a projekty partnerské spolupráce z roz-
počtu města na rok 2017 dle upraveného návrhu Dotační komise ze dne 10.05.2017: 

Z: místostarosta 
T: 31.05.2017 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel  se (Bc. Otáhalová) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO Název organi-
zace 

Název projektu Žádáno o Doporučená výše 
dotace 

 

Návrh RaMě Odůvodnění 

27057909  DS Tyl Mni-
chovo Hradiště 
z.s. 

Div. Představe-
ní: LUCERNA 

15.000 Kč 0 Kč 
 

13.500 Kč není to jednorázová akce, 
ale hlavní činnost organi-
zace, je potřeba žádat o 
dotaci na činnost 

27057909  DS Tyl Mni-
chovo Hradiště 
z.s. 

Div. Představe-
ní: Velice podi-
vuhodný příběh 
ctihodné ženy z 
Efesu 

45.000 Kč 0 Kč 0 Kč není to jednorázová akce, 
ale hlavní činnost organi-
zace, je potřeba žádat o 
dotaci na činnost 
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č. 224 
Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím na jed-
norázové veřejné projekty a akce a projekty partnerské spolupráce z rozpočtu města 
na rok 2017 dle návrhu Dotační komise ze dne 10.05.2017: 

IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace 

Odůvodnění 

48683906 
Gymnázium, Mnichovo 
Hradiště, Studentská 896 

Chojnow - naše partner-
ské město 

16.650 Kč 16.650 Kč  

18621937 Mnichovohradišťský spor-
tovní klub z.s. 

Dětský sportovní den 
2017 

10.000 Kč 10.000 Kč  

67675174 Tělocvičná jednota Sokol 
Mnichovo Hradiště 

Účast družstva mladších 
žáků ve finále MČR 2017 
ve volejbale ve Svitavách 

20.000 Kč 0 Kč aktivity jsou již podpo-
řeny v rámci činnosti 
organizace 

67675174 Tělocvičná jednota Sokol 
Mnichovo Hradiště 

Oslavy 80 let volejbalu v 
Mn. Hradišti 

10.000 Kč 8.000 Kč  

67360700 
Myslivecký spolek U Obůr-
ky, z.s. 

Myslivecký chodníček, 
zábavně naučná stezka 
přírodou - dětský den v 
přírodě 

12.700 Kč 6.000 Kč 

 

00873373 
Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Boleslav, 
Husova 201 

Junity fest 6.000 Kč 6.000 Kč 
 

00873373 
Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Boleslav, 
Husova 201 

Den na Vostrově - Do 
hlubin! 

20.000 Kč 13.000 Kč 
 

70838704 
Základní umělecká škola, 
Mnichovo Hradiště, Palac-
kého 38 

ZUŠ OPEN 23.500 Kč 18.500 Kč 
 

62486136 Junák - český skaut, stře-
disko Mnichovo Hradiště, z. 
s. 

Svojsíkův závod - Zá-
kladní kolo - Japonsko 

18.760 Kč 0 Kč aktivita je určena uza-
vřené skupině (členové 
skautských oddílů), 
aktivita je součástí 
podpory na činnost 
organizace 

28557751 
Sportovní klub VESELÁ, 
z.s. 

Letní soustředění dětské-
ho volejbalového oddílu 

37.000 Kč 0 Kč 

aktivita je určena uza-
vřené skupině (členové 
volejbalového oddílu), 
jde o hlavní činnost 
organizace, je potřeba 
žádat o dotaci na čin-
nost 

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na rok 2017 sportovním a zájmovým organizacím dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se (Mgr. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
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č. 225 

Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím 
na jednorázové veřejné projekty a akce z rozpočtu města na rok 2017 dle návrhu Do-
tační komise ze dne 10.05.2017:  

IČO Název organizace Název projektu Žádáno o Doporučená 
výše dotace 

Odůvodnění 

01342533 Dřevěný muž, spolek 35. ročník triatlonu 
DŘEVĚNÝ MUŽ 

5.000 Kč 5.000 Kč  

22815112 Naše Struna Hudební festival Olšinská 
struna 

20.000 Kč 5.000 Kč  

62453670 TJ Bakovský půlmaraton, z.s. Mnichovohradišťská 
pětadvacítka - silniční 
běh 

10.000 Kč 5.000 Kč doporučení podpořit 
také formou pohárů, je 
potřeba doložit výkaz 
zisků a ztrát za rok 
2016 

? Pavla Rychlá Večer pro ženy 500 Kč 0 Kč podpora formou po-
skytnutí prostor, 500 Kč 
si mohou zafinancovat 
sami členky skupiny 

68998392 SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Lhotice 

Přejezd rybníku 10.000 Kč 3.000 Kč je potřeba doložit výkaz 
zisků a ztrát za rok 
2016 

18572022 Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště 

O pohár předsedy Stře-
dočeského územního 
svazu 

4.500 Kč 0 Kč aktivity jsou již podpo-
řeny v rámci činnosti 
organizace 

18572022 Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště 

Rybářské závody RMV 
Veselá 2017 

4.500 Kč 0 Kč aktivity jsou již podpo-
řeny v rámci činnosti 
organizace 

18572022 Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště 

Dětské rybářské závody 
Veselá 2017 

4.500 Kč 0 Kč aktivity jsou již podpo-
řeny v rámci činnosti 
organizace 

29043913 Spokojený domov, o. p. s. Bál Spokojeného domova 10.000 Kč 5.000 Kč  

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy dle přílohy č. 4.  
Z: místostarosta 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá-
  len 
č. 226 

Rada města schvaluje výběr dodavatele na zhotovení studie proveditelnosti v souladu 
s Výzvou č. 28 IROP pro akci „Modernizace informačního systému Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště“ a uzavření smlouvy s HCM Computers, s.r.o., Vranovská 104, 
614 00 Brno, IČ 255 74 914, za cenu 116.000 Kč bez DPH. 
Z: tajemnice 
T: ihned 

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

Rada města schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 530/2009/MB o provádění úklido-
vých prací se spol. ATALIAN CZ s.r.o., 293 01 Mladá Boleslav II, 17. listopadu 1434, 
IČ 25059394, v předloženém znění. 
Z:  tajemnice MěÚ 
T: 31.05.2017 

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

Rada města schvaluje přijetí věcných (knižních) darů ve výši 6.162 Kč na rok 2017 pro 
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

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

Rada města schvaluje uzavření Městské knihovny v Mnichově Hradišti od 28.08. - 
01.09.2017. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 230 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2017 ve výši 1 100 Kč Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků, Masarykovo náměstí 83, 251 01 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. 231 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D, 
Mgr. Jiří Bína, Mgr. Jana Dumková, Bc. Michaela Havelková, Mgr. Jitka Mazánková, 
Mgr. Miroslava Rydvalová, Jana Jedličková, Ondřej Knobloch, Martina Bachová, Jitka 
Bradáčová, Aleš Rychlý do partnerského města Chojnów (Polsko) dne 19.05.2017.  
Z: tajemnice MěÚ, FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

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

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce bytu č. 3, Masa-
rykovo nám. 239, Mnichovo Hradiště“ s firmou Jan Klouček, Mohelnice nad Jizerou 44, 
IČO 42703131, za celkovou částku 525.687 Kč včetně DPH. 
Z: ved. odboru IKH 
T:18.05.2017  (informovat zhotovitele) 

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

 
 
 
 

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

 
Ing. Jana Podzimková 

ověřovatel 
 


