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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 30 ze dne 13.11.2017 

 

č. 424 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Stavební úpravy vstupu radnice č.p. 1 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. ELTRO ŠŤASTNÝ s.r.o., Nákladní 326, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ:27160521 
3. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 1460, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ:03684504 
4. LIPRACO, s.r.o., Víta Nejedlého 919, 295 01, Mnichovo Hradiště,IČ:25142216 
5. STAVBY DAVID s.r.o., Marešova 643/6, 198 00, Praha-Černý Most, IČ:04394518  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.11.2017 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 425 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště: 
- schvaluje nepeněžitý vklad města Mnichovo Hradiště, jehož předmětem jsou kanali-

zační stoka 74133 vč. kanalizační šachty a vodovodní řad 4210 v ulici Akátová, Mni-
chovo Hradiště, tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společ-
ností Česká znalecká, a. s., číslo posudku 5150-12-2017, částkou 799.400 Kč, 

- souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a. s., IČ 463 56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Bole-
slav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 538 kusů kmenových akcií 
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., znějících na jmé-
no, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle 
stanov a s emisním kursem 1.485,87 Kč, 

- pověřuje pana Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., starostu města, k veškerým úkonům 
s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu a 
protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných 
akcií společnosti. 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2017 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 426 

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu - Bělidla v Mnichově Hradišti na 
výlučného nájemce Ž. W.  
Z: vedoucí odboru IKH   
T: 30.11.2017 (uzavření NS) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 427 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve Volnoča-
sovém centru Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště: 
1) Prostory ve druhém podlaží: 

- 2.04 místnost        21,5 m2 
- 2.05 kuchyňka       8,9 m2 
- 2.06 sklad             4 m2 
- 2.07 sklad        3,2 m2 

2) Prostory ve třetím podlaží: 
- 3.03 místnost       37,1 m2 
- 3.04 kuchyňka          8,1 m2 
- 3.05 umývárna       6,2 m2 
- 3.06 WC muži       1,1 m2 
- 3.07 WC ženy       1,2 m2 
- 3.08 technická místnost  2,9 m2 
- 3.09 sklad         3 m2 

3) Prostory ve čtvrtém podlaží: 
- 4.01 místnost       32,5 m2 

Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (p. Korych) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 428 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 27.05.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště K. R. na dobu určitou 6 měsí-
ců, tj. do 31.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 429 

Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Sychrov 1, 294 13  Mohelnice nad 
Jizerou bylo umístěno sídlo nově vznikajícího spolku Život v sadu, z. s.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 430 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 940 
o výměře 42 m2 za účelem zřízení zahrádky s E. R. za roční nájemné 126 Kč/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 431 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální 1/22 uzavřeného 
prostoru pozemku p. č. 1470/1 o výměře 496 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem 
příjezdu ke garáži na pozemku p. č. 1463 v k. ú. Mnichovo Hradiště a užívání společné 
manipulační plochy s H. K. za roční nájemné 200 Kč/rok. 
Z: ved. odboru IKH   T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 432 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální 1/22 uzavřeného 
prostoru pozemku p. č. 1470/1 o výměře 496 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem 
příjezdu ke garáži na pozemku p. č. 1456 v k. ú. Mnichovo Hradiště a užívání společné 
manipulační plochy s J. F. za roční nájemné 200 Kč/rok. 
Z: ved. odboru IKH   T: 30.11.2017 

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



Strana 3 (celkem 4) 

č. 433 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku p. č. 38/1 o výměře 
cca 1 000 m2 – ovocný sad – v k.ú. Lhotice u Bosně ve vlastnictví města Mnichovo 
Hradiště za pozemek p. č. 47/29 o celkové výměře 552 m2 – ostatní plocha – manipu-
lační plocha – v k. ú. Lhotice u Bosně s doplatkem 224.000 Kč, tj. 500 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.11.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 434 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města směnu pozemku p. č. 38/1 o výměře 
cca 1 000 m2 – ovocný sad – v k.ú. Lhotice u Bosně  ve vlastnictví města za pozemek 
p. č. 47/29 o celkové výměře 552 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha – v k. ú. 
Lhotice u Bosně s doplatkem 224.000 Kč, tj. 500 Kč/m2 s M. L.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 435 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 523/5 o celko-
vé výměře 3 792 m2 – orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek 
p. č. 518/7 o výměře 596 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice 
se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná 
půda: manipulační plocha) 
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.11.2017 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 436 

Rada města schvaluje dar ve výši 3.000 Kč spolku Paměť Českého ráje a Podještědí 
z.s., IČ 70155054, se sídlem Jeronýmova 517, 511 01 Turnov na vydávání vlastivěd-
ného sborníku Od Ještěda k Troskám a pověřuje starostu města podpisem darovací 
smlouvy dle přílohy č. 2.  
Z: místostarosta 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 437 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 13.11.2017 na vlastní žádost Bc. Václava Holase 
z Komise letopisecké a muzejní. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 438 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 06.11.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 439 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS F. Ž. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 440 
Rada města pověřuje starostu Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. k jednání na Krajském 
úřadu Středočeského kraje k zařazení sociální služby osobní asistence poskytovatele 
Malyra s.r.o. do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. 
Z: vedoucí odboru SVZ  
T: 30.11.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 441 

Rada města pověřuje výkonem funkce veřejného opatrovníka města Mnichovo Hradiš-
tě, Bc. Stanislavu Pickovou, pracovnici OSVZ s účinností od 13.11.2017.  
Z: vedoucí SVZ 
T:  30.11..2017 

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

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

 
Ing. Jana Podzimková 

ověřovatel 

 


