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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 24 ze dne 17.09.2018 

 
č. 408 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku “Oprava chod-
níků Studentská, S. K. Neumanna“ se společností Saturn služby, s.r.o., Lhotice 43, 295 
01 Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.09.2018 (podpis dodatku) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 409 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a 
části pozemku ze dne 13.03.2012 mezi Chirurgickou ambulancí MH, s.r.o., se sídlem 
Mladějov 42, 507 45 Mladějov, IČ: 28846362 a městem Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 410 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 07.06.2018 na pozemky p. č. 2406, p. č. 2376/1, 
p. č. 2405/1, p. č. 2429, p. č. 2627/2, p. č. 2627/38, p. č. 2627/3, p. č. 2089/54, p. č. 
2088, p. č. 1992/17, p. č. 1992/28, p. č. 2427, p. č. 1992/4, p. č. 2439/1, p. č. 2410, p. 
č. 2085/29, p. č. 2085/28, p. č. 2436, p. č. 2434, p. č. 2412, p. č. 2414, p. č. 2325/1, p. 
č. 2292/3, p. č. 2325/6, p. č. 1665/9, p. č. 2411, p. č. 2433/1, p. č. 2435, p. č. 2418, p. 
č. 2422, p. č. 2417, p. č. 2421, p. č. 1299/28, p. č. 1528, p. č. 1492/1, p. č. 1550 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic, a. s., IČ 649 
49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 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 a 
200 Kč za každý započatý běžný metr na náměstí v Mnichově Hradišti, nejméně však 
1.000 Kč + DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené 
částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 411 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na pozemky p. č. 1528, p. č. 1529/1, p. č. 1536, p. č. 1537, p. č. 1539/2, p. č. 
1551/2, p. č. 1551/1, p. č. 2391/7 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 kaž-
dý 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: ved. odboru IKH 
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 412 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. 
č. 2337/2 o výměře 1 712 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s paní Veronikou Zlatuškovou, 
IČ 685 56 063, se sídlem Ivana Olbrachta 317, 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu ne-
určitou za pachtovné ve výši 6 Kč/m2/rok, t. j. 10.272 Kč za rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 413 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o výměře 800 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště společnosti Výstavba sítí Kolín, a. s., IČ 261 15 972, Lepy 235, Ko-
lín na dobu určitou od 04.09.2018 do 30.09.2018 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. 
j.600 Kč za období od 04.09.2018 do 30.09.2018. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 24.09.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 414 

Rada města schvaluje dokument Program rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na 
roky 2018 - 2022. 
Z: starosta města 
T: 01.10.2018 (zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 415 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Mnichovo Hradiště schválit dokument 
Program rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na roky 2018 - 2022. 
Z: starosta města 
T: po zvolení nového zastupitelstva 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 416 

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 1.000 Kč na osobu (formou poukázky), čle-
nům městského parlamentu dětí a mládeže Mnichovo Hradiště dle seznamu v příloze. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 417 

Rada města stanovuje: 
1)  prodejní cenu pamětní medaile pro prodej cizím subjektům ve výši 60 Kč včetně 

DPH. 
2) doporučenou koncovou cenu pamětní medaile ve výši 90 Kč včetně DPH. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 418 

Rada města schvaluje uhrazení části výdajů výměnného pobytu žáků a studentů, 
v rámci mezinárodní spolupráce s partnerským městem Erzhausen v termínu 23. 9. - 
27. 9. 2018, a to maximálně do výše 30 000 Kč. 
Z: starosta města    T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 419 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů s příspěvkovou organizací Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolov-
ská 254, okres Mladá Boleslav, IČO: 70989010, se sídlem Sokolovská 254, 295 01 
Mnichovo Hradiště.  
Z: starosta města    T: 30.09.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 420 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů s příspěvkovou organizací Základní škola Mnichovo Hradiště, Student-
ská 895, okres Mladá Boleslav, IČO: 70989028, se sídlem Studentská 895, 295 01 
Mnichovo Hradiště.  
Z: starosta města 
T: 30.09.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 421 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů s příspěvkovou organizací Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, 
okres Mladá Boleslav, IČO: 70989001, se sídlem ul. Mírová 683, 295 01 Mnichovo 
Hradiště. 
Z: starosta města 
T: 30.09.2018 uzavření smlouvy 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 422 

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování služby eRAZ  (SW pro přípravu materiá-
lů na jednání orgánů města) se společností Datron, a.s., Vachkova 3008, 470 01 Čes-
ká Lípa, za celkovou cenu 54.088 Kč bez DPH. 
Z:  tajemnice MěÚ 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 423 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru od Obecně prospěšné společnosti pro Čes-
ký ráj určeného pro realizaci projektu MAP II Mnichovohradišťsko.  
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 424 

Rada města na základě žádosti schvaluje Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolov-
ská 254, Mnichovo Hradiště, čerpání rezervního fondu v roce 2018  ve výši 190.000 
Kč.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 425 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru v roce 2018 v hodnotě 36.693 Kč, a to 2 
kusy fotbalové branky AL 2 x 5 volně stojící, profil ovál 108/100 ELOX, plastové úchyt-
ky, kotvení k brance do přírodního trávníku FeZn, síť 5,15 x 2,1 m, 4 mm, od dárce 
ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 14a, 466 04 Jablonec n.N, IČO: 41327837. 
Dar je určen na podporu sportovních aktivit žáků ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 
895. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 426 

Rada města schvaluje plán inventur na rok 2018 dle přílohy. 
Z: vedoucí odboru FŠO 
T: 27.09.2018 (seznámení členů DIK a zahájení prací) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 427 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 
na prodloužení nájmu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. B. na dobu určitou 3 měsíců, 
tj. do 31.12.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 428 

Rada města neschvaluje uzavření příkazní smlouvy na podání žádosti o příspěvek ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury včetně příslušného dotačního managementu na 
projekt „Chodník podél ulice 5. května, Mnichovo Hradiště, Veselá“ za max. částku 
266.000 Kč bez DPH s Ing. Lukášem Hrádkem, Radvanec 92, 473 01 Radvanec, IČO: 
87398656.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.09.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 429 

Rada města ukládá odboru IKH pokračovat v přípravě projektu „Chodník podél ulice 5. 
května, Mnichovo Hradiště, Veselá“ z programu IROP. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 430 

Rada města uděluje souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, 
Mnichovo Hradiště k pronájmu jedné učebny v objektu školky v Jaselské ul., jedné 
učebny v objektu školky v Mírové ulici a jedné učebny v objektu školy ve Veselé lekto-
rovi anglického jazyka ke konání zájmového kroužku výuky anglického jazyka.  Sou-
hlas se uděluje na období od 1.10.2018 do 31.5.2019, výuka bude probíhat v každé 
učebně jednou týdně odpoledne.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 431 

Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 170.000 Kč J. Š. Účel: Střechy - výměna krytiny 
(druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Dodatku č. 1 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 1), vytápění - výměna kotle (druh zápůjčky dle 
čl. 3 odst. 9 Dodatku č. 1 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo 
Hradiště“ pořadové č. 8). 
Z: ved. FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 432 

Rada města schvaluje přidělení dárkových poukazů lektorovi a figurantům preventivně 
výchovného programu Hasík dle seznamu v příloze.  
Z: místostarosta 
T: 26.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 433 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy s Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, IČO: 70885371, se sídlem: ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Klad-
no v předloženém znění. 
Z: starosta města 
T: 17.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 434 
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 10.09.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 24.09.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 435 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 1.500 Kč 
v roce 2018 od dárce Jitka Součková, Žehrov 31, Žďár 294 12, IČ 48689351. 
Dar bude použit na zakoupení pomůcek pro výuku dle Hejného metody. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 436 
  Rada města revokuje usnesení č. 403 z 27.08.2018.  

Z: místostarosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 437 

Rada města schvaluje prodejní cenu knihy „Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Tou-
šovy“ pro prodej cizím subjektům na 280 Kč včetně DPH a doporučenou koncovou ce-
nu ve výši 300 Kč včetně DPH. 
Z: místostarosta města 
T: ihned 

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

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

 

 
 


