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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 26.03.2018 

 

č. 138 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy Přestavlcké ulice, 
Mnichovo Hradiště“ vypracovanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. a  hodnotící komisi podle ná-
vrhu odboru IKH. 
Dále rada ukládá oslovit tyto uchazeče:  
✓ H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
✓ BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov 1, IČ 28402758 
✓ COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
✓ SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
✓ Stavotrans, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
 Z: vedoucí odboru IKH  
T: 06.04.2018 (zveřejnění podle zákona o zadávání VZ a rozeslání výzvy uchazečům) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.139 

Rada města schvaluje prodej osobního vozu Škoda Fabia, RZ 7S1 8007, J.K., 294 15 Kláš-
ter nad Jizerou za cenu 66.400 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.218 (informování kupujícího) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.140 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Regenerace centra obce Veselá“: 
1. Agarden rostliny s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28961404; nabídková 
cena: 694.748,00 Kč bez DPH; 
2. OK Garden, Sládkovičova 1233/1, 142 00 Praha 4, IČO: 27571297; nabídková cena: 
937.008,00 Kč bez DPH; 
3. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; nabídková cena: 
978.912,00 Kč bez DPH; 
4. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; nabídková 
cena: 1.064.791,00 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 03.04.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.141 

Rada města schvaluje pronájem části pozemků p. č. 2659 a p. č. 2628/89 v celkové výměře 
700 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Šebesta VHS, v. o. s., Želivského 14a, 466 05 
Jablonec nad Nisou, IČ 413 27 837 na dobu určitou od 04.04.2018 do 30.06.2018 za nájem-
né ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 1.749 Kč za období od 04.04.2018 do 30.06.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 03.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.142 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 435 o 
výměře 342 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s manželi R. a L.T., 295 01 Mnichovo Hradiště na 
dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 274 Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č.143 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 437 o 
výměře 348 m2 a p. č. 438 o výměře 703 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s manželi D. a R. K., 
295 01 Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 841 
Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.144 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 138/17 o 
výměře 50 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s Ing. P. Š., 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/rok, t. j. 300 Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.145 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 26.03.2018 z Komise pro cestovní ruch na vlastní žádost ná-
sledující členy: Ivetu Dandovou, Lenku Somolovou a Ing. Soňu Švábovou a dále na návrh 
předsedkyně komise Ing. Víta Dittricha a na návrh tajemnice města Mgr. Jiřího Senohrábka. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.146 

Rada města schvaluje záměr vydání populárně naučné knihy o historii města Mnichovo Hra-
diště a zahájení prací na knize v roce 2018.  
Z: starosta města 
T: vydání knihy v roce 2019 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.147 

Rada města bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise kulturní a Komise pro ces-
tovní ruch konaného dne 13.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 10.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.148 
Rada města schvaluje účast tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové na celostátním semináři 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 20.-22.05.2018 v Ostravě a 
úhradu účastnického poplatku ve výši 2.500 Kč plus DPH z rozpočtu města.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: 05.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

  
č.149 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí daru vozidla Daimler Benz, RZ V 
4315, r.v. 1942, i.č. 6-449-211/002 obdarovanému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 316, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
IČO: 70904448, za cenu pořízení ve výši 151.355 Kč z roku 1962. 
Z: místostarosta města 
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T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 se zdrželi (J. Mareš, J. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen  

 
č.150 

Rada města revokuje své usnesení číslo 112 ze dne 12.03.2018 z důvodu změny nabídky 
jediného uchazeče na koupi dřeva s ohledem na možnost zcizení a nebezpečí napadení 
dřevokazným hmyzem. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.04.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.151 
Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality Sychrov a Dobrá Voda firmě Fowood Group, 
s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 101.198,50 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.04.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 
 

 
 

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

Ing. Jan Mareš 
  ověřovatel 


