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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 21 ze dne 20.08.2018 

 
č. 374 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „správa veřejných sportovních 
zařízení města: 
1. Lubomír Kouba – realitní kancelář, Karla Poláčka 2230, 470 01 Česká Lípa, IČ 120 
74 608 (cena za jeden modelový měsíc správy 46.180 Kč bez DPH) 
2. Petr Havel, Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 698 66 244 (cena za jeden 
modelový měsíc správy 62.940 Kč bez DPH)  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.08.2018 (informování uchazečů, podpis smlouvy) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 375 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování vodního díla vodovodu a 
splaškové kanalizace v lokalitě RD Za zámkem – V. etapa k.ú. Sychrov nad Jizerou se 
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá 
Boleslav, IČ 46356983.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: (24.08.2018 informovat o podpisu smlouvy VaK) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 376 

Rada města doporučuje podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav 
v katastrálních územích města Mnichovo Hradiště, t. j. k. ú. Mnichovo Hradiště, k. ú. 
Sychrov nad Jizerou, k. ú. Lhotice u Bosně, k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, k. ú. 
Dneboh, k. ú. Olšina a k. ú. Hoškovice Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Mladá 
Boleslav, IČ 131 27 74, se sídlem Bělská 151, 293 01  Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.08.2018  
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 377 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku “Oprava chod-
níků 2018“ s p. Milošem Šimonem, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 27.08.2018 (podpis dodatku) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 378 
Rada města uděluje souhlas s umístěním nízkého rozebíratelného oplocení na část 
pozemku p. č. 109/1 v k. ú. Veselá U Mnichova Hradiště uživateli a nájemci předmětné 
části pozemku, panu M.M., Mnichovo Hradiště, jež pozemek užívá na základě nájemní 
smlouvy ze dne 24.10.2005.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.09.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 379 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
konaného dne 06.08.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi komise 
přijatá stanoviska rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 380 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 31 v čp. 915, Student-
ská ul., Mnichovo Hradiště s J.P., Kněžmost za navrhované měsíční nájemné 5.500 Kč 
na dobu určitou 1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu 
ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče 
z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1) B.Š., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.200 Kč  
2) M.P., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 5.000 Kč     
3) R.N., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 4.400 Kč        
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018  
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 381 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 1135, Poříčská 
ul., Mnichovo Hradiště s B.Š., Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční nájemné 
5.200 Kč na dobu určitou 1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájem-
ce jistinu ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto 
uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1) J.P., Kněžmost za navrhované měsíční nájemné 5.000 Kč  
2) M.P., Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 4.800 Kč     
3) K.K., Horní Bukovina za navrhované měsíční nájemné 4.750 Kč        
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2018  
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 382 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 06.08.2018, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města 
k jednotlivým usnesením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 383 
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 2085/1, p. č. 2085/28, p. č. 2085/29, p. č. 2085/30, p. č. 2085/31, p. č. 
2219/1, p. č. 2221, p. č. 2237 vše v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti 
GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labe 
za navrhovanou jednorázovou úhradu ve výši 130 Kč za každý započatý běžný metr ve 
zpevněné části v Mnichově Hradišti, 30 Kč za každý započatý běžný metr v zeleném 
pásu v Mnichově Hradišti, nejméně však 1.000 Kč + DPH. DPH dle platného cenového 
předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
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T: 31.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 384 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
25.06.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá ta-
jemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise životního 
prostředí přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 10.09.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 385 

Rada města schvaluje úhradu provozního příspěvku na rok 2018 ve výši 1.000 Kč 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČ: 
25988417. 
Z: místostarosta 
T: 31.08.2018 (úhrada faktury) 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 386 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve 
výši 500.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na pořízení rychlé-
ho zásahového automobilu. 
Z: místostarosta, referent krizového řízení 
T: 29.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 387 
Rada města schvaluje doporučenou cenu 300 Kč za 1 kus knihy Mnichovo Hradiště 
v pamětech rodiny Toušovy 
Z: vedoucí Muzea města 
T: ihned 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 

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

Miroslav Korych 
ověřovatel 


