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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 28 ze dne 22.10.2018 

 

č. 462 
Rada města schvaluje:  
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjedno-
dušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Přestupní terminál ve-
řejné dopravy v Mnichově Hradišti" 

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 
6) zákona hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší 
nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH. 

c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem 
d) předložený návrh vypracovaných zadávacích podmínek včetně obchodních podmí-

nek v podobě návrhu smlouvy o dílo. 
ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto 
zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení 
je pověřen starosta města. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 12.11.2018 (zveřejnění ZD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 463 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy dle návrhu na propachtování po-
zemků p. č. 792/1 o výměře cca 329 m2 – orná půda (část pozemku), p. č. 792/10 o 
výměře cca 483 m2 – lesní pozemek (část pozemku), p. č. 793 o výměře 212 m2 – 
ostatní plocha – jiná plocha, p. č. 794/1 o výměře cca 175 m2 (část pozemku), p. č. 
794/2 o výměře cca 118 m2 – travní porost (část pozemku), p. č. 867/1 o výměře cca 
122 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace (část pozemku) v k. ú Dneboh s panem 
Františkem Vojtíškem, IČ 498 00 833, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou na dobu 
neurčitou za pachtovné ve výši 69.072 Kč/rok (koeficient 0,6).  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 464 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
798/11 o výměře cca 108 m2  - ostatní plocha – neplodná půda a p. č. 868/6 o výměře 
cca 42 m2 - vodní pocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k. ú. Dneboh 
s M. P. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/rok, t. j. 900 Kč za rok (koefi-
cient 0,6). 
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 465 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků 
p. č. 222/1 o výměře 3 636 m2 – travní porost, p. č. 222/8 o výměře 2 232 m2 – travní 
porost, p. č. 223 o výměře 4 089 m2 – zahrada, p. č. 580/2 o výměře 45 m2 – ostatní 
plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jizerou, 
IČ 001 05 309, se sídlem Březina 41, 294 11 Loukov na dobu neurčitou za pachtovné 
ve výši 2.550 Kč/ha/rok.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 466 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí 
ze dne 13.01.2005 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Bře-
zina 41 z důvodu prodeje pozemků v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 467 

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 Aranžérským ateliérem Fan-
tazie, IČ 685 56 063, se sídlem Ivana Olbrachta 317, 295 01 Mnichovo Hradiště na do-
bu neurčitou za pachtovné takto: ve výši 2 Kč/m2/rok, t. j. 3.424 Kč za rok (koeficient 
0,2) po dobu 3 let a potom ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 17.120 Kč za rok. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2018 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 468 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0114 na projektovou do-
kumentaci „Sídliště Jaselská – stavební úpravy uličních prostorů“ se společností Civil 
engineering, s. r. o., Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ: 02461561, 
spočívající v prodloužení termínu dílčího plnění do 20.12.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.11.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 469 

Rada města uděluje souhlas Ing. Jaroslavu Maděrovi, bytem Suchý vršek 2136/5, Pra-
ha 13 Stodůlky, IČ 71763678, k užití znaku města Mnichova Hradiště ve spojení 
s hudebním projektem Open Mic Český ráj 2018. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 470 

Rada města projednala zprávu o činnosti sociálních služeb na ORP Mnichovo Hradiště 
- Informace byly vzaty na vědomí bez usnesení. 
Z: vedoucí OSVZ 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 471 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 19.09.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise 
pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením 
komise. 
Informace k jednotlivým bodům programu byly vzaty na vědomí bez usnesení. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 10.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 472 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní, konaného 
dne 26.09.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopi-
secké a muzejní přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 473 
Rada města jmenuje podle § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, na návrh tajemnice Městského úřadu Mnichovo Hradiště od 01.11.2018 
do funkce vedoucího Odboru životního prostředí Městského úřadu Mnichovo Hradiště 
na dobu neurčitou Ing. Petra Vojtka.  
Z: tajemnice MěÚ  
T: 31.10.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 474 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová 683, Mnichovo Hradiště, k peněžitého daru ve výši 10.000 v roce 2018 od dárce 
Petr Šimek, Jiráskova 2, Mnichovo Hradiště, IČ 63814170.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 475 

Rada města jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s částečným podí-
lem služeb rozdělené na části s názvem „Modernizace informačního systému Měst-
ského úřadu Mnichovo Hradiště“ dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ruší uvedené zadávací řízení v části 1 a 
dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných  
zakázek ruší uvedené zadávací řízení v části 2. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 26.10.2018 

  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 
 


