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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 3 ze dne 29.01.2018 

  
 

č. 38 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2018/0025 na 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 spočívající ve snížení předmětu plnění v částce 223.124,40 Kč bez 
DPH a posunutí termínu dokončení díla do 25.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (informovat zhotovitele) 
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti - 1 zdržel se (M.Korych), návrh usnesení byl schválen  
 

č. 39 
Rada města bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 
měst a obcí zpracovanou společnostmi Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek ve-
řejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 02.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 40 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky,hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o.,Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 
25685210 
2. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovi-
ce,IČ:25166891 
3. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 
4. Karel Richter, Střelecká 118/5, 408 01, Rumburk - Rumburk 1,IČ: 13459287 
5. Jan Rochl, U Kasáren 1378, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, IČ:48685232 
na zakázku malého rozsahu na zajištění služeb technického dozoru stavby a koordinátora 
BOZP na staveništi novostavby pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště včetně vnitřního vy-
bavení. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 41 

Rada města schvaluje podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy, 
rostoucí na pozemku p.č.198/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště v rozsahu 2 ořešáky a 44 habrů 
z důvodu výstavby nové běžecké dráhy v rámci projektu „Modernizace sportoviště nad parkem“. 
Současně rada města navrhuje jednání komise ŽP na místě k upřesnění rozsahu kácení. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018 (podání žádosti) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 42 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr projektanta na zakázku „Ulice Víta Ne-
jedlého – stavební úpravy uličního prostoru“, vypracovanou odborem IKH 25.01.2018, návrh 
členů hodnotící komise a ukládá oslovit tyto uchazeče: 
CR Project, s. r. o., Pod Borkem 319, 2983 01 Mladá Boleslav 
Ing. Zdeněk Tesař, Na Pláni 2862/11, 150 00 Praha 5 
Projekce dopravní Filip, s. r. o., Švermova 1339, 413 01 Roudnice nad Labem 
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Projektová kancelář Vaner, s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9   
SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 
Valbek, s. r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018 (rozeslání a zveřejnění výzvy) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - 0 proti - 1 zdržel se (J. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen 
 
 

č. 43 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Dotační komise ze dne 15.01.2018 
na poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2018 dle ná-
vrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018 s výjimkou Českého rybářského svazu, z. s., místní or-
ganizace Mnichovo Hradiště (navržena částka 65 000 Kč) : 

 
 

IČO/datum 
narození 

Název organizace/ jméno 
Typ žádosti/ 
název projektu 

Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

18621937 
Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. činnost 600 000 Kč 515 000 Kč   

62453106 Zvonky, z.s. činnost 140 000 Kč 109 000 Kč   

67675174 
Tělocvičná jednota Sokol Mni-
chovo Hradiště činnost 600 000 Kč 535 000 Kč   

48680460 TK Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 400 000 Kč 300 000 Kč   

62486136 
Junák - český skaut, středisko 
Mnichovo Hradiště, z. s. činnost 140 000 Kč 95 000 Kč   

18572022 

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště činnost 110 000 Kč 50 000 Kč 

 Návrh RM: 
65 000 Kč 

27056970 DFK Mnichovo Hradiště, o.s. činnost 100 000 Kč 60 000 Kč 

Dotace byla 
navržena nižší 
z důvodu 
špatné spolu-
práce v roce 
2017. 

Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím. 
Z: místostarosta 
T: 31.01.2018 (Podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 5 členů pro – 0 proti - 2 zdrželi se (Bína, Mareš), návrh usnesení byl 
schválen 

 
 
č. 44 
Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na 
rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018: 
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IČO/datum 
narození Název organizace/jméno 

Typ žádosti/název 
projektu Žádáno o 

Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

62451251 

Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Mni-
chovo Hradiště činnost 10 000 Kč 7 000 Kč   

00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Boleslav, 
Husova 201 činnost 25 000 Kč 8 000 Kč 

Podmínkou je 
dodání evidence 
počtu dětí v Klubu 
poškolák za rok 
2017 

06562221 
Jednota bratrská Mnichovo 
Hradiště činnost 20 000 Kč 20 000 Kč   

28557751 Sportovní klub VESELÁ, z.s. činnost 24 000 Kč 10 000 Kč   

27057909 
DS Tyl Mnichovo Hradiště 
z.s. činnost 43 500 Kč 25 000 Kč   

xxxxxxxxxx S.D. 

jednorázový projekt 
"Sraz rodáků a oslava 
100. výročí vzniku 
republiky" 50 000 Kč 17 000 Kč   

26535629 
Spolek rodáků a přátel 
Mnichova Hradiště a okolí 

jednorázový projekt 
"Starý Glanc vypravuje 
- vzpomínky ruského 
legionáře, pův. z Mni-
chova Hradiště" 20 000 Kč 13 000 Kč   

18572391 
SH ČMS - Sbor dobrovol-
ných hasičů Dneboh činnost 47 000 Kč 0 Kč 

Hasičský sport je 
financovaný z jiné 
části rozpočtu měs-
ta. Tenisový oddíl by 
měl žádat jako sam. 
organizace  - v 
prvním roce by se 
měl prosadit sám. 

22682635 
Pěvecký sbor CHARMONE 
Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 20 000 Kč 10 000 Kč   

04905032 
TK Dance Mnichovo Hradiš-
tě z. s. činnost 15 000 Kč 10 000 Kč   

70971421 
Liga lesní moudrosti, KMEN 
OSMAKA OPO činnost 13 000 Kč 10 000 Kč   

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím. 
Z: místostarosta 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
č. 45 

Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím z roz-
počtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018 s výjimkou společnosti 
Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. (schváleno 5 000 Kč):  

 

IČO/datum 
narození Název organizace/jméno 

Typ žá-
dosti/název 
projektu Žádáno o 

Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

xxxxxxx S.Š. (Fit Studio Mnichovo Hradiště) činnost 30 000 Kč 5 000 Kč   
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xxxxxxxxx 
J.V. (Horolezecký oddíl Mnichovo 
Hradiště) 

jednorázový 
projekt "Příhraz-
ské schody" 4 500 Kč 4 500 Kč   

xxxxxxxxx 
J.V. (Horolezecký oddíl Mnichovo 
Hradiště) činnost 4 500 Kč 3 000 Kč   

22883827 SK Kruhy, z.s. činnost 9 950 Kč 5 000 Kč   

75034921 

Svaz postižených civilizačními cho-
robami v ČR, z.s., základní organi-
zace Mnichovo Hradiště činnost ? 5 000 Kč   

00464007 

VLASTENECKO DOBROČINNÁ 
SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ 
MNICHOVO HRADIŠTĚ činnost 6 000 Kč 5 000 Kč   

62453343 
Český kynologický svaz ZKO Mni-
chovo Hradiště - 311 činnost 45 000 Kč 5 000 Kč   

xxxxxxxx A.F. činnost 5 000 Kč 0 Kč 

Nejde o pravi-
delnou činnost, 
ale řadu jednot-
livých akcí. Do-
poručujeme 
koordinovat 
požadavky s 
osadním výbo-
rem. Případně je 
možné žádat o 
dotaci na kon-
krétní akci. 

70155054 
Paměť Českého ráje a Podještědí 
z.s. činnost 10 000 Kč 3 000 Kč 

 Návrh RM: 
5 000 Kč 

67674925 
MODELKLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ 
p. s. reg.číslo 335 činnost 8 000 Kč 5 000 Kč   

02694654 Tvoříme místo, z.s. 

jednorázový 
projekt "Město a 
jeho problémy" 4 860 Kč 3 500 Kč   

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy.  
Z: místostarosta 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 46 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
provozu ztrátových zařízení v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3 150 000 Kč v 
roce 2018 organizaci Klub Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, IČ 47549483, a doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle 
přiloženého návrhu. Zároveň doporučuje zastupitelstvu projednat případné navýšení této dotace 
dle žádosti jednatele společnosti na jednání zastupitelstva města dne 12.02.2018. 
Z: místostarosta 
T: 31.01.2018 (podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  0 proti – 1 zdržel se (Lochman),  návrh usnesení byl schvá-
len 

 
č. 47 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti konaného 
dne 10.1.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
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městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise pro rodinu a sociální zále-
žitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 07.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 48 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 
29. listopadu 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajem-
nici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a bezpečnost přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 49 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit od 13.02.2018 v zájmu zabezpečení dů-
stojného průběhu občanských obřadů (uzavírání sňatků, vítání občánků) poskytování příspěvku 
na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku ve výši: 
300 Kč/den + ošatné 9.000 Kč/rok matrikářce  
300 Kč/den + ošatné 5.000 Kč/rok zastupující matrikářce  
300 Kč/svatba + ošatné 9.000 Kč/ rok oddávajícímu, který je uvolněným členem zastupitelstva 
300 Kč/svatba oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 
Ošatné dle písm. a) až d) se za rok 2018 poskytne v nezkrácené výši. 
Z: místostarosta 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 50 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 45 v Domě s pečovatelskou službou 
paní J.F., Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 51 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 
1/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 1 zdržel se (Kolomazník), návrh usnesení byl 
schválen 

 
č. 52 

Rada města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 7/2017 dle přílohy – tabulkové 
části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 53 

Rada města schvaluje prodejní cenu publikace „Za památnými stromy Mnichovohradišťska“ ve 
výši 90 Kč.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 01.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 54 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o energetických službách „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v 
majetku města Mnichovo Hradiště“ se společností EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 
Pardubice, IČ 13582275   
Z:  vedoucí odboru IKH 
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 


