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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 19 ze dne 23.07.2018 

 

 
č. 326 

Rada města schvaluje zadávací podmínky pro výběr správce veřejných sportovních za-
řízení města, vypracovaným odbory IKH a KVÚ ze dne 10.07.2018.  
Z: vedoucí odboru IKH     
T: 27.07.2018 (výzva k podání nabídky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 327 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností TopDesign 
Projekty, s.r.o., Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov, IČ: 227 94 565 v hodnotě 398 550 Kč 
vč. DPH na projekční a inženýrské práce stavebních úprav MŠ v Mírové ulici. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.07.2018 (podpis dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 328 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č.2018/0004 na zakázku “ Novostavba 
pavilonu MŠ Jaselská“ se společností KASTEN spol. s r.o., Neratovice, Byškovice, Vě-
trná 145, PSČ 277 11, IČ 62954890 spočívající v prodloužení termínu dokončení o 
6 kalendářních dní. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.07.2018 ( předložit dodatek č. 2 k odsouhlasení poskytovateli dotace) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 329 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.03.2018 
mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, městem Mnichovo Hradiště a Základní školou Mnichovo Hra-
diště, IČ: 70989028, Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 330 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.05.2018 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. P., na dobu určitou 1 rok, 
tj. do 31.08.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 331 

Rada města schvaluje odstoupení od kupní smlouvy se společností Kecip, s. r. o., V 
Zátiší 789, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 254 26 842 (389.842 Kč bez DPH) na zakáz-
ku „Vybavení novostavby pavilonu MŠ Jaselská - Mnichovo Hradiště“ ze dne 
22.06.2018, č. smlouvy 2018/0141 z důvodu nedoložení dokladů, které měly být před-
loženy v rámci součinnosti před podpisem smlouvy podle § 122 odst. 3 písm. a) záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ). 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 24.07.2018 (informování prodávajícího) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 332 
1) Rada města neschvaluje výzvu k podání nabídky na vybavení novostavby pavilonu  
  MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště II . 
2) Rada města ukládá odboru IKH zajistit nákup vnitřního vybavení novostavby pavilo- 
  nu MŠ Jaselská formou přímého nákupu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.07.2018 (zajistit nákup vnitřního vybavení) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 333 

Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 150.000 Kč od společnosti Prostor plus 
o.p.s., IČ 26594633, se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín a pověřuje starostu 
města podepsáním dohody dle návrhu v příloze.  
Z: starosta města 
T: 30.07.2018 uzavření dohody 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 334 

Rada města schvaluje příkazní smlouvu pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
„Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ 
s příkazníkem „Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o, Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČO 
03045315, za částku 120.000 Kč bez  DPH v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 27.07.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 335 

Rada města schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb se 
společností Frank Bold advokáti, s.r.o., IČO: 283 59 640, se sídlem Údolní 33, 602 00 
Brno a pověřuje starostu města podepsáním smlouvy dle návrhu v příloze.  
Z: starosta města 
T: 30.07.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 336 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 3.234 Kč 
v roce 2018  a 4.872 Kč v roce 2018 od dárce WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. Dar bude použit na úhradu stravování 2 dětí – 
žáků této školy, ve školním roce 2018/2019, tj. od 3.9.2018 do 28.6.2019. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 337 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele na zakázku: „Poří-
zení cisterny pro jednotku požární ochrany města Mnichovo Hradiště“ a návrh členů 
hodnotící komise. 
Z: místostarosta  
T: 24.07.2018 (rozeslání a zveřejnění výzvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 338 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 30.04.2018 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 339 

Rada města schvaluje cenu 20 Kč za kus brožurky Pověstné báchorky Mnichovohra-
dišťska. 
Z: vedoucí muzea    T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 340 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služby - Pilotní ověřování nasta-
vení volnočasových služeb pro neorganizované děti a mládež se společností La-
xus z.ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO: 62695487, dle přiloženého 
návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Z: ved. SVZ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 341 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 17 s tím, že usne-
sení o přidělení dotace ve výši 300.000 Kč organizaci Laxus z.ú., se sídlem Sadová 
2107, 288 02 Nymburk, IČO: 62695487,  na Pilotní ověřování volnočasových služeb 
pro mládeže, se ruší. 
Z: ved. SVZ 
T: 29.08.2018 (materiál do zastupitelstva) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


