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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 16 ze dne 29.05.2017 

 

č. 233 
Rada města schvaluje dodavatele  na „Stavební úpravy objektu p. č. st. 24/1 k.ú. Sych-
rov “ a uzavření smlouvy o dílo se společností Stavby DAVID s.r.o., Marešova 643/6, 
198 00, Praha-Černý Most IČ: 04394518, za cenu 749.937,53 Kč vč. DPH. Rada měs-
ta zpětně souhlasí s prodloužením lhůty pro podání nabídek na základě doporučení 
hodnotící komise. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 05.06.2017 (informovat účastníka) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 234 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1295/3 o výměře 
340 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 66 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 235 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 138/23 o výměře 
697 m2 a pozemku p. č. 332 o výměře 37 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se Ing. Mareš -  návrh usnesení byl schválen 
č. 236 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na již přijatém usnesení č. 8 ze 
dne 20.02.2017.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 237 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1992/170 o výměře 
1 006 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 238 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1992/170 o celkové 
výměře 1 006 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště A.B. za dále specifikovanou cenu. Část po-
zemku p. č. 1992/170 o výměře 800 m² se prodává za garantovanou cenu 750 Kč/m², 
která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá, z toho důvodu, že v minulosti 
město Mnichovo Hradiště koupilo za zvýhodněnou cenu od kupující pozemky o celkové 
výměře 1.558 m² za účelem jejich zasíťování na náklady města a zavázalo se nabíd-
nout kupující pozemek o výměře 800 m2 ke zpětnému odkupu za garantovanou cenu 
750 Kč/m². Město tedy chce dodržet svůj závazek, který vyplývá i z kupní smlouvy ze 
dne 04.12.2001 uzavřené mezi kupující a městem. Zbytek z celkové výměry pozemku 
p. č. 1992/170, tedy 206 m² se prodává za cenu, která je v daném místě a čase obvyk-
lá a byla určena nezávislým znalcem, tato cena činí 1.870 Kč/m².   
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 239 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 798/11 o výměře 
cca 490 m2 v k. ú. Dneboh. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 240 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
798/11 o výměře cca 490 m2 v k. ú. Dneboh M. P. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 241 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o koupi částí 
pozemků p. č. 521/2 v k. ú. Hoškovice o výměře cca 55 m2, p. č. 2825/73 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště o výměře cca 8 m2 a p. č. 2690/5 v k. ú. Mnichovo Hradiště o výměře 
cca 16 m2 Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11, 130 00 
Praha. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 242 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 560/2 o vý-
měře cca 230 m2 v k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 243 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
560/2 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Lhotice u Bosně P. S.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 244 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 18 o výměře 146 
m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 245 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 18 
o výměře 146 m2 v k. ú Mnichovo Hradiště I. T.  
Z: ved. odboru IKH      
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 246 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků p. č. 619 o výměře 4 597 
m2 v k. ú. Olšina za pozemek p. č. 588/21 o výměře 1 360 m2 v k. ú. Olšina. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 247 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 619 o vý-
měře 4 597 m2 v k. ú. Olšina za pozemek p. č. 588/21 o výměře 1 360 m2 v k. ú. Olšina 
s Obcí Březina se sídlem Březina 82, IČ 00509329. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 12.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 248 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 27.05.2015 na 
prodloužení nájmu - Studentská, Mnichovo Hradiště K. R. na dobu určitou 3 měsíce, tj. 
do 31.08.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 249 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Modernizace sportoviště Nad 
parkem“: 
1. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 255 60 191, ce-

na 12.161.695,04 Kč bez DPH, bodové hodnocení: 93,923 
2. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 279 67 638, 

cena 13.945.884,96 Kč bez DPH, bodové hodnocení 89,765 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 

35 599, cena 13.756.937,01 Kč, bodové hodnocení 85,889 
4. Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827, cena 

13.914.780,28 Kč bez DPH, bodové hodnocení: 83,421 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.  
Z:  ved. odboru IKH 
T:  31.05.2017 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 250 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 15.05.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště, předat komisi stanoviska 
přijatá radou města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 05.06.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 251 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0184 na akci „„Revitali-
zace lesoparku – zpřístupnění pěšinami I. etapa““ se společností Saturn služby s.r.o., 
Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197, spočívající v prodloužení termínu 
plnění do 30.06.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.06.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržela se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 252 

Rada města schvaluje návrh Plánu odpadového hospodářství Mnichovo Hradiště na 
roky 2017-2021 zpracovaný společností ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, 160 00 
Praha 6 a doporučuje zastupitelstvu města tento plán schválit. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 07.06.2017 (předložit na jednání zastupitelstva) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 253 

Rada města schvaluje za období prosinec 2016 – květen 2017 odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle návrhu v příloze č. 1. Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc květen 
2017, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení 
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 
2017. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Mgr. Bína, p. Korych) -  návrh usnese- 
  ní byl schválen 
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č. 254 
Rada města na základě žádosti schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 
2017/2018 v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště,  Mírová ul. 683, takto: 
- provoz mateřské školy ve Veselé (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve 

třídě, 
- provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné 

třídě (pavilon), 
- provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve všech 4 

třídách.  
  Z: ved. FŠO 

T: ihned 
  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 255 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 22.05.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 256 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přípravnou fázi k vytvoření výbě-
rového řízení prodeje pozemků pro bytovou výstavbu v tzv. Jihozápadním městě, loka-
litě B. 
Z: starosta města 
T: 07.06.2017 (materiály do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 257 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS Z. J. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 258 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního v DPS J. K. 
Z: ved. odboru SVZ     
T: 31.05.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 259 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2017 ve výši 3.000 Kč Dobrovolnému 
svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621. 
Z: místostarosta      
T: ihned 

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

Miroslav Korych 
ověřovatel 


