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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 17 ze dne 25.06.2018 

 

č. 299 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 
čp. 64, která je součástí stavebního pozemku p. č. 47/2 o výměře 230 m2 v k. ú. Dne-
boh panu Františku Vojtíškovi, IČO: 49800833, se sídlem Žehrov 26, 294 12 Žďár za 
roční nájemné 12.000 Kč za účelem zřízení půjčovny koloběžek s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 300 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
4.01 místnost 32,5 m2 
4.03 sklad  3,0 m2 
4.04 sklad 2,1 m2   
4.05 sklad 2,2 m2  
3.05 umývárna            3,1 m2    započítáno 1/2 
3.06 WC muži             0,55 m2  započítáno 1/2 
3.07 WC ženy 0,6 m2     započítáno 1/2 
v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s panem Václavem Eichlerem, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 227 na dobu neur-
čitou za měsíční nájemné ve výši 4.000 Kč bez záloh na služby spojené s užíváním 
nebytového prostoru pro provoz živnosti v oboru IT – tvorba webových aplikací. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 01.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 301 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 344/6 o výměře 
142 m2, p. č. 588/6 o výměře 3 608 m2, p. č. 588/19 o výměře 2 400 m2, p. č. 588/22 o 
výměře 3 662 m2, p. č. 772/8 o výměře 468 m2, p. č. 772/9 o výměře 176 m2 vše ovoc-
ný sad v k. ú. Olšina se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00 105 309, se sídlem 
Březina 41, 294 11 Loukov za roční pachtovné ve výši 787 Kč. 
Z: ved. odboru IKh 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 302 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytového pro-
storu v budově občanské vybavenosti bez č. p. /č. e., umístěné na pozemku p. č. 334 o 
celkové výměře 1 231 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – za účelem vytvoření depozi-
táře pro Muzeum města Mnichovo Hradiště se spolkem Mnichovohradišťský sportovní 
klub, z. s. , IČ 186 21 937, Klášterská 882, 295 01 Mnichovo Hradiště za roční nájemné 
50.000 Kč.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 303 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 
433 o výměře 359 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště Z. M., na dobu neurčitou za pachtovné 
ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 287 Kč za rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 304 
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku  
p. č. 284/1 o výměře 280 m2 za účelem každodenního obstarávání  s E. J.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 305 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o řízení projektu „Modernizace přestupního 
terminálu v Mnichově Hradišti“ se společností LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 
1391/11, 100 00 Praha 10 s předpokládanou celkovou cenou do 280.000 Kč bez DPH 
a uděluje tím výjimku z Vnitřní normy č. 8.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.07.2018 (uzavření smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 306 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zajištění komplexního sběru komu-
nálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“ 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.06.2018 informovat Compag 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 307 

Rada města bere na vědomí zprávu o variantách způsobu soutěže ceny energií na rok 
2019. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2018  výběr dodavatele zemního plynu  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 308 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 26. dubna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města  
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 309 

Rada města schvaluje dle čl. 3 Zásad vydávání periodika „Kamelot: Zpravodaj města 
Mnichova Hradiště“ ze dne 05.09.2016 vyhrazení inzerce kandidujících stran a usku-
pení ve volbách do Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště ve dnech 05.- 06.10.2018 
v rozsahu ½ stránky v černobílém provedení pro umístění jejich textu, plakátu nebo 
grafiky. Toto upřesnění platí pro vydání zpravodaje města v měsíci září a říjnu 2018.  
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 310 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění se společností 
MB Transport Logistic a.s., IČO: 05607612, se sídlem: Hodkovická 639/8, 460 06 Libe-
rec - Liberec VI-Rochlice v předloženém znění. 
Z: starosta 
T: 16.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 311 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši 3.000 Kč Dobrovolnému 
svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 312 
Rada města schvaluje název aletického stadionu ve Studentské ulici a to v tomto zně-
ní: „Atletický stadion Josefa Hrona“ a souhlasí s umístěním tabule s tímto názvem 
v areálu atletického stadionu.   
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 313 

Rada města schvaluje: 
1)  přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na mobiliář do dětského oddělení 

městské knihovny. 
2) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
Z: vedoucí knihovny 
T: do 30.09.2018 - pořízení mobiliáře  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 314 

Rada města schvaluje vyřazení knih dle přiloženého úbytkového seznamu v Městské 
knihovně v Mnichově Hradišti.  
Z: knihovnice 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 315 

Rada města bere na vědomí zápis z korespondenčního jednání Komise letopisecké a 
muzejní ze dne 19. června 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi leto-
pisecké a muzejní přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 316 

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 25.06.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

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

 
Miroslav Korych 

ověřovatel 
 


