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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 5 ze dne 19.02.2018 

 
č. 74 

Rada města souhlasí s tím, aby firma IT Business fyzicky ověřila existující kabelové tra-
sy/sítě u železničního přejezdu v ul. Jiráskova pod železniční tratí, zajistila dokumentaci je-
jich technického stavu a případně využila trasy formou přiložení optické datové sítě za, 
předpokladu že pro město Mn. Hradiště bude žadatelem v tomto místě upravena trasa pro 
budoucí datové vedení města. 

  Z: vedoucí odboru IKH 
  T: 28.02.2018  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Mareš), návrh usnesení byl   
schválen  

 
č. 75 

Rada města schvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve výši 2,5 
% od 01.04.2018 a schvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských bytů, které byly 
přiděleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města Mnichovo Hradiště pro 
pronájem obecních bytů o inflaci ve výši 2,5% od 01.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 76 

Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, bylo umístěno sídlo nově vznikajícího spolku „Spolek rodičů a přátel ZŠ Mnichovo Hradiš-
tě, Studentská 895, z. s.“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 77 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na vybavení novostavby pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH a dále rada města ukládá oslovit následující 
uchazeče: 
1. EKONA Čáslav s. r.o., Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav, IČO: 26715279 
2. Kůrana v.o.s., Sedliště, 507 23 Libáň, IČO:15055892 
3. Nábytek Řepov s.r.o, Řepov 119,293 01 Mladá Boleslav, IČO: 264 15 763 
4. IDEA nábytek, s.r.o., Evropská 675, 664 42 Modřice, IČO: 48907847 
5. NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo náměstí 701, 29501 Mnichovo Hradiště, IČO: 

27198821 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.03.2018 (odeslání výzvy uchazečům) 

            záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Podzimková), návrh usnesení 
byl schválen 

 
č. 78 

Rada města schvaluje pořadí uchazečů na výkon TDI a koordinátora BOZP novostavby pa-
vilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště včetně vnitřního vybavení: 
 
1. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25685210 za částku bez DPH 189.570 Kč 
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2. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 za částku 
bez DPH 196.900 Kč 
3. REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840 za částku 
bez DPH 267.000 Kč  
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 21.02.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 79 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20.01.2003 se 
Základní školou Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště, IČ 70989028, 
v předloženém znění.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 80 
Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí práva na umístění antén a jejich příslušenství 
na budově Základní školy v Mnichově Hradišti, Studentská 895, Mnichovo Hradiště se spo-
lečností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 – Žižkov za roční nájemné 140.000 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového před-
pisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 81 

Rada města schvaluje uhrazení částky 19.404 Kč panu Ing. A.Č., Mikulov za užívání po-
zemků p. č. 624/6 o výměře 1704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 o výměře 4 
m2 a p. č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovi-
ce za období od 01.01.2017 do 31.12.2017.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 82 

Rada města ukládá Odboru investic a komunálního hospodářství připravit podklady k možné 
rekonstrukci mostu a náspu na místní komunikaci č. 103c (p.č. 538/2, 624/1, 624/2, 624/4, 
624/5, 624/6, 624/8, 624/9, 624/11 k.ú. Hoškovice) a do konce června 2018 podat zprávu 
radě města o dalším postupu v řešení vlastnických vztahů k mostu a pozemkům. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 83 

Rada města dle §102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), od-
volává členy likvidační komise Ing. Lucii Herbstovou a Ing. Michaelu Drahošovou a jmenuje 
nového člena likvidační komise Lenku Zvěřinovou s platností od 01.03.2018.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 84 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování veřejné linkové 
osobní dopravy ze dne 19.02.2003 mezi Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o. a městem 
Mnichovo Hradiště. 
Z: místostarosta města 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
 
č. 85 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování softwarové a technické 
podpory geografického informačního systému MISYS-Mnichovo Hradiště se společností 
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, IČO 256 842 13, za cenu pravidelné ak-
tualizace SW MISYS 24.000,- Kč bez DPH za rok. 
Z: tajemnice 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 86 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33.556 Kč Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj, IČ 25988417, se sídlem Předměstská 286, 507 43 Sobotka na pokrytí režij-
ních nákladů MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří a pověřuje starostu města podpisem ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí režijních nákladů MAS pro Český ráj a 
Střední Pojizeří dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 05.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 87 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Or-
ganizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města kona-
ného dne 12.02.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 88 

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 2017.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 89 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného 
dne 24. ledna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá ta-
jemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a bezpečnost 
přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice  
T: 15.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 90 
Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 
683, Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru (trička pro zaměstnance) v hodnotě 2.079 Kč 
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v roce 2018 od dárce Tiskárna MH s.r.o., Svatopluka Čecha 492, Mnichovo Hradiště, IČ 
27870383.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 91 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 1 v Domě s pečovatelskou službou 
paní E.K., Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                                 Ing. Jan Mareš    
             starosta města                                      člen rady 
 
 
 
 
 

Bc. Hana Otáhalová 
  ověřovatel 


