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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 2 ze dne 22.01.2018 

  
č. 14 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného 
dne 08.01.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise přijatá stanoviska rady 
města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 15 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 136/3 o vý-
měře 120 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou panu J.R., 295 01 Mnichovo Hradiště za roční nájem-
né 6 Kč/m2/rok, t. j. 720 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 16 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků 2018“: 
1. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324, nabídková cena 

1.678.456,14 Kč bez DPH; 
2. Hantych s.r.o., Janská 111, 405 02  Jánská, IČ: 06659969, nabídková cena: 2.111.111,11 

Kč bez DPH; 
3. Mizera-stavby a.s., Smetanova 1366, 512 51  Lomnice nad Popelkou, IČ: 28762070, na-

bídková cena: 2.205.360,55 Kč bez DPH; 
4. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781, nabídková 

cena: 2.284.213,18 Kč bez DPH 
5. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, nabídková cena: 

2.583.635,45 Kč bez DPH; 
6. Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, nabídková cena: 

3.119.389,08 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 29.01.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 17 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – 
orná půda, k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 18 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – 
orná půda, k. ú. Mnichovo Hradiště paní J.B., 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 19 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2316/1 o celkové výměře 
622 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště Oční Ambulanci Mnichovo Hradiště, s. r. o., IČ 
242 249 87, Nezvalova 1439, Mnichovo Hradiště. 
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Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 20 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – 
zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 21 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – 
zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně manželům M. a P.Č, Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 22 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 235/21 o vý-
měře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Lhotice u Bosně a komunikaci posta-
venou na pozemku p. č. 235/21 o výměře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. 
Lhotice u Bosně od pana P.S., 295 01 Mnichovo Hradiště na základě Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy darovací.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 23 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na úpravu kupní smlouvy týkající se pozemků p. č. 
1992/206 o výměře 13 m2, p. č. 1992/205 o výměře 1138 m2, p. č. 1992/204 o výměře 3342 
m2, p. č. 1992/215 o výměře 1937 m2, p. č. 1992/207 o výměře 2263 m2, p. č. 1992/214 o vý-
měře 1432 m2, p. č. 1992/203 o výměře 1026 m2, p. č. 1992/199 o výměře 1094 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště.   
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 24 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
18.01.2010, uzavřenou mezi Městem Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo 
Hradiště a společností Stavokombinát Invest, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Libe-
rec na přečíslování pozemků z PK evidence do KN evidence dle následující tabulky: 

 
Číslo pozemku 
v PK evidenci 

Výměra 
v m2 

Odpovídající číslo pozemku 
v KN evidenci 

Výměra v m2 

1005 20 1992/206 13 

1006 1 210 1992/205 1 138 

1008 5 347 
1992/204 3 342 

1992/215 1 937 

1009 3 671 
1992/207 2 263 

1992/214 1 432 

1011 990 1992/203 1 026 

1024/1 1 018 1992/199 1 094 
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Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 25 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na přenechání pozemků p. č. 165/11 o výměře 33 m2 
– trvalý travní porost, p. č. 459/2  o výměře 59 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. 
Veselá u Mnichova Hradiště prostřednictvím uzavření dohody o narovnání mezi městem Mni-
chovo Hradiště a společností IMTRA, a. s. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 26 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výmě-
ře 3792 m2 – orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o vý-
měře 19 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jize-
rou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná půda: manipulační plocha) 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 27 
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze 
dne 11. 12. 2006 se společností Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272 
57 843. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.01.2018 (podpis dodatku) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 28 
Rada města schvaluje Přílohu č. 1 - kalkulační dodatek - na cenu tepla platnou od 01.01.2018, 
ke Smlouvám o dodávce tepla č. TE 36-1A-01/99, TE 36-1A-11/99 a TE 37-1G-01/99, uzavře-
ným se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, Praha 4.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.01.2018 (podpis Přílohy č. 1) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 29 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci při realizace akce „Stavební úpravy 
Přestavlcké ulice“ č. 2017/0136 mezi městem, panem Z. K., 295 01 Mnichovo Hradiště a paní 
Z.W., 460 01 Liberec a pověřuje starostu k případnému dalšímu jednání a k uzavření dodatku. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 30 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky, na akci obnova zeleně „Regenerace centra ob-
ce Veselá“, vypracovanou Ing. Lukášem Lánským dne 16.1.2018 a obeslání těchto uchazečů: 
1. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; 
2. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; 
3. Jan Kopecký, Ktová 51, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČO: 13237195; 
4. Agarden rostliny s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28961404; 
5. Zahradnický servis s.r.o., Boleslavská 1085, 294 01 Bakov n. Jizerou, IČO: 28971396. 
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- členy a náhradníky hodnotící komise podle návrhu odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.01.2018 (rozeslání výzev) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 31 
Rada města schvaluje na návrh Komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 10.01.2018 po-
skytnutí individuálních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 a 
uzavření veřejnoprávních a darovacích smluv v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

70845387 Semiramis o.s. 
Protidrogová preven-
ce ve městě provoz 45.000,- 45.000,-  

70155097 
Centrum pro rodinu Náruč, 
z.ú. 

Podpora zdravé 
rodiny a NRP Provoz 49.500,- 40.000,-  

67363610 Společnost pro ranou péči 
Raná péče na území 
Mnichova Hradiště Provoz 48.000,- 3.000,-  

22838457 DC Jizera Denní stacionář  Provoz 49.500,-              45.000,-  

Z: vedoucí OSVZ  
T: 31.01.2018  

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

č. 32 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Komise pro rodinu a sociální záleži-
tosti ze dne 10.01.2018 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům soci-
álních služeb pro rok 2018 a veřejnoprávní a darovací smlouvy v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  
Osobní asistenční 
služba provoz 105.769,- Kč 100.000,-  

40229939 Diecézní služba Litoměřice 
Charitní pečovatel-
ská služba provoz 617.567,-Kč 519.000,- 

 

29130140 Malyra s.r.o. 
Osobní asistence 
v domě Ludmila Provoz 100.000,-Kč 100.000,-  

29043913 Spokojený domov, o.p.s. 
Terénní sociální 
služby občanům MH Provoz 400.000,-Kč           100.000,-  

26638398 Luma MB, z.s. 
Služby Luma MB (7x 
soc. služby) provoz 63.207,-  30.000,-  

62695487 Laxus, z.ú. 

Poradenské služby 
pro ohroženou a 
rizikovou mládež Provoz 160.000,-Kč 160.000,-  

62695487 Laxus, z.ú. 

Pilotní ověřování 
volnočasových slu-
žeb pro mládež Provoz 300.000,-Kč 300.000,-  

26638398 

Poradna pro občanství, 
Občanská a lidská práva, 
z.s. 

SAS pro rodiny 
s dětmi - návrat 
dítěte do rodiny Provoz 77.381,-Kč 3.000,-  

26638398 

Poradna pro občanství, 
Občanská a lidská práva, 
z.s. 

Terénní programy – 
návrat do společnos-
ti provoz 70.181,- Kč 0,- 

 Službu nám již 
zajišťují jiní 
poskytovatelé 
lépe 

Z: vedoucí OSVZ  
T: 31.01.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 33 
Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy mezi Městem Mnichovo Hradiště a Rentel, a.s., 
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 261 28 233, o poskytování služeb 
aplikačního softwaru na e-learningové vzdělávání zaměstnanců městského úřadu na rok 2018 
za cenu 390 Kč bez DPH/den na osvědčení. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 34 
Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 44 005 Kč na rok 2018 Sdružení Český Ráj, 
z.s., Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1, IČ 15045838. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č.35 
Rada města jmenuje na funkční období od 1.1.2018 do 31.12.2020 členy školských rad za měs-
to Mnichovo Hradiště jako zřizovatele základních škol, a to: 
do školské rady ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895 paní P.P., Mnichovo Hradiště 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č.36 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení na zakázku 
“Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ se společností Aron house,s.r.o., Na 
Zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov za cenu 2,648.615,26 Kč včetně 
DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 25.01.2018 (informovat účastníka) 
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 1 zdržel se (M.Korych), návrh usnesení byl schvá-
len 

č. 37 
Rada města dle § 24 odst.3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samo-
správných celků jmenuje na návrh starosty města Mnichovo Hradiště od 01.02.2018 do funkce 
vedoucí organizační složky města Městská knihovna Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou Ja-
nu Jedličkovou, Mnichovo Hradiště. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 
 

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

Miroslav Korych 
  ověřovatel 


