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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 1 ze dne 08.01.2018 

  
 

č. 1 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na umístění antén a jejich příslušenství na budově Zá-
kladní školy v Mnichově Hradišti, Studentská 895, Mnichovo Hradiště se společností Dragon In-
ternet, a. s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy za měsíční nájemné 6.500 Kč bez DPH. DPH 
dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 2 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 31 v čp. 915, Studentská ul., 
Mnichovo Hradiště s M.S. za navrhované měsíční nájemné 4.600 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. V.M. za navrhované měsíční nájemné 4.200 Kč 
2. M.P. za navrhované měsíční nájemné 4.100 Kč 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 3 

Rada města schvaluje výměnu sklepní kóje přidělené k bytu č. 1 a č. 2 v čp. 1135, Poříčská, 
Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 4 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 13.12.2017, souhla-
sí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici 
MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnesením ko-
mise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 5 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. 
č. 2385, p. č. 106, p. č. 2404/1, p. č. 2391/5, p. č. 2405/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035 za 
jednorázovou úhradu 54.800 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočte-
no k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 6 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2017/0146 na akci: „Stavební úpravy objektu 
nacházejícího se na pozemku p.č.st.24/1 v k.ú. Sychrov nad Jizerou“ se společností STAVBY 
DAVID s.r.o., Marešova 643/6,198 00 Praha 9.,IČO:04394518 spočívající v ceně víceprací 
43.777 Kč bez DPH. 
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Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.01.2018 informovat zhotovitele 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 7 

Rada města schvaluje toto pořadí cenových nabídek na dodání nového osobního vozu Škoda 
Fabia: 

1. Havex – auto, s.r.o., Průmyslová 909, 293 06 Kosmonosy, IČ 60108151 za cenu 
240.430 Kč vč. DPH 

2. Kontakt  - služby motoristům, s.r.o., Svobodova 2050, 511 01 Turnov, IČ 45538514 za 
cenu 242.614 Kč vč. DPH 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 15.01.2018 (informování uchazečů) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 8 

Rada města bere na vědomí informaci o investičním záměru společnosti T Mobile Czech Re-
public, a. s. na území města Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 15.01.2018 (informování investora) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 9 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konaného dne 
15.11.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopisecké a muzejní při-
jatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 10 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2018 ve výši 6 000 Kč (3 tis. Kč za rok 
2017 a 3 tis. Kč za rok 2018) Knihovně města Ml. Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá Bo-
leslav, IČ 70565872. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 11 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 08.01.2018 následující členy komisí: 
Mgr. Jiřího Senohrábka z Kulturní komise 
Mgr. Jaroslava Vídeňského z Komise pro výchovu a vzdělání 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 12 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) s platností od 08.01.2018 Dominka Malého, jednatele spol. Klub Mn. Hradiště s.r.o., 
do Kulturní komise. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 13 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konaného dne 12.12.2017, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městského úřadu 
Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise kulturní přijatá stanoviska Rady města 
k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 2 ze dne 22.01.2018 

  
č. 14 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města konaného 
dne 08.01.2018, 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: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 15 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 136/3 o vý-
měře 120 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou panu J.R., 295 01 Mnichovo Hradiště za roční nájem-
né 6 Kč/m2/rok, t. j. 720 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 16 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků 2018“: 
1. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324, nabídková cena 

1.678.456,14 Kč bez DPH; 
2. Hantych s.r.o., Janská 111, 405 02  Jánská, IČ: 06659969, nabídková cena: 2.111.111,11 

Kč bez DPH; 
3. Mizera-stavby a.s., Smetanova 1366, 512 51  Lomnice nad Popelkou, IČ: 28762070, na-

bídková cena: 2.205.360,55 Kč bez DPH; 
4. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781, nabídková 

cena: 2.284.213,18 Kč bez DPH 
5. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, nabídková cena: 

2.583.635,45 Kč bez DPH; 
6. Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, nabídková cena: 

3.119.389,08 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 29.01.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 17 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – 
orná půda, k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
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záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 18 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 438 o výměře 703 m2 – 
orná půda, k. ú. Mnichovo Hradiště paní J.B., 295 01 Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 19 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2316/1 o celkové výměře 
622 m2 – zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště Oční Ambulanci Mnichovo Hradiště, s. r. o., IČ 
242 249 87, Nezvalova 1439, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 20 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – 
zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 21 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1/6 o výměře 1 094 m2 – 
zahrada, k. ú. Lhotice u Bosně manželům M. a P.Č, Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 22 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 235/21 o vý-
měře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Lhotice u Bosně a komunikaci posta-
venou na pozemku p. č. 235/21 o výměře 783 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. 
Lhotice u Bosně od pana P.S., 295 01 Mnichovo Hradiště na základě Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy darovací.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 23 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na úpravu kupní smlouvy týkající se pozemků p. č. 
1992/206 o výměře 13 m2, p. č. 1992/205 o výměře 1138 m2, p. č. 1992/204 o výměře 3342 
m2, p. č. 1992/215 o výměře 1937 m2, p. č. 1992/207 o výměře 2263 m2, p. č. 1992/214 o vý-
měře 1432 m2, p. č. 1992/203 o výměře 1026 m2, p. č. 1992/199 o výměře 1094 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště.   
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 24 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
18.01.2010, uzavřenou mezi Městem Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo 
Hradiště a společností Stavokombinát Invest, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Libe-
rec na přečíslování pozemků z PK evidence do KN evidence dle následující tabulky: 
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Číslo pozemku 
v PK evidenci 

Výměra 
v m2 

Odpovídající číslo pozemku 
v KN evidenci 

Výměra v m2 

1005 20 1992/206 13 

1006 1 210 1992/205 1 138 

1008 5 347 
1992/204 3 342 

1992/215 1 937 

1009 3 671 
1992/207 2 263 

1992/214 1 432 

1011 990 1992/203 1 026 

1024/1 1 018 1992/199 1 094 

 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.01.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 25 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na přenechání pozemků p. č. 165/11 o výměře 33 m2 
– trvalý travní porost, p. č. 459/2  o výměře 59 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. 
Veselá u Mnichova Hradiště prostřednictvím uzavření dohody o narovnání mezi městem Mni-
chovo Hradiště a společností IMTRA, a. s. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 26 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výmě-
ře 3792 m2 – orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o vý-
měře 19 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jize-
rou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná půda: manipulační plocha) 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.01.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 27 
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze 
dne 11. 12. 2006 se společností Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272 
57 843. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.01.2018 (podpis dodatku) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 28 
Rada města schvaluje Přílohu č. 1 - kalkulační dodatek - na cenu tepla platnou od 01.01.2018, 
ke Smlouvám o dodávce tepla č. TE 36-1A-01/99, TE 36-1A-11/99 a TE 37-1G-01/99, uzavře-
ným se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, Praha 4.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.01.2018 (podpis Přílohy č. 1) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 29 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci při realizace akce „Stavební úpravy 
Přestavlcké ulice“ č. 2017/0136 mezi městem, panem Z. K., 295 01 Mnichovo Hradiště a paní 
Z.W., 460 01 Liberec a pověřuje starostu k případnému dalšímu jednání a k uzavření dodatku. 
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Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 30 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky, na akci obnova zeleně „Regenerace centra ob-
ce Veselá“, vypracovanou Ing. Lukášem Lánským dne 16.1.2018 a obeslání těchto uchazečů: 
1. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; 
2. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; 
3. Jan Kopecký, Ktová 51, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČO: 13237195; 
4. Agarden rostliny s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28961404; 
5. Zahradnický servis s.r.o., Boleslavská 1085, 294 01 Bakov n. Jizerou, IČO: 28971396. 
- členy a náhradníky hodnotící komise podle návrhu odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.01.2018 (rozeslání výzev) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 31 
Rada města schvaluje na návrh Komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 10.01.2018 po-
skytnutí individuálních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 a 
uzavření veřejnoprávních a darovacích smluv v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

70845387 Semiramis o.s. 
Protidrogová preven-
ce ve městě provoz 45.000,- 45.000,-  

70155097 
Centrum pro rodinu Náruč, 
z.ú. 

Podpora zdravé 
rodiny a NRP Provoz 49.500,- 40.000,-  

67363610 Společnost pro ranou péči 
Raná péče na území 
Mnichova Hradiště Provoz 48.000,- 3.000,-  

22838457 DC Jizera Denní stacionář  Provoz 49.500,-              45.000,-  

Z: vedoucí OSVZ  
T: 31.01.2018  

záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 32 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Komise pro rodinu a sociální záleži-
tosti ze dne 10.01.2018 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům soci-
álních služeb pro rok 2018 a veřejnoprávní a darovací smlouvy v předloženém znění:  

IČO Název organizace Název projektu Typ žádosti Žádáno o 

Návrh dotace 
komise pro 
rodinu a soc. 
záležitosti v Kč 

Důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 Diecézní charita Litoměřice  
Osobní asistenční 
služba provoz 105.769,- Kč 100.000,-  

40229939 Diecézní služba Litoměřice 
Charitní pečovatel-
ská služba provoz 617.567,-Kč 519.000,- 

 

29130140 Malyra s.r.o. 
Osobní asistence 
v domě Ludmila Provoz 100.000,-Kč 100.000,-  

29043913 Spokojený domov, o.p.s. 
Terénní sociální 
služby občanům MH Provoz 400.000,-Kč           100.000,-  

26638398 Luma MB, z.s. 
Služby Luma MB (7x 
soc. služby) provoz 63.207,-  30.000,-  

62695487 Laxus, z.ú. 

Poradenské služby 
pro ohroženou a 
rizikovou mládež Provoz 160.000,-Kč 160.000,-  
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62695487 Laxus, z.ú. 

Pilotní ověřování 
volnočasových slu-
žeb pro mládež Provoz 300.000,-Kč 300.000,-  

26638398 

Poradna pro občanství, 
Občanská a lidská práva, 
z.s. 

SAS pro rodiny 
s dětmi - návrat 
dítěte do rodiny Provoz 77.381,-Kč 3.000,-  

26638398 

Poradna pro občanství, 
Občanská a lidská práva, 
z.s. 

Terénní programy – 
návrat do společnos-
ti provoz 70.181,- Kč 0,- 

 Službu nám již 
zajišťují jiní 
poskytovatelé 
lépe 

Z: vedoucí OSVZ  
T: 31.01.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
č. 33 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy mezi Městem Mnichovo Hradiště a Rentel, a.s., 
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 261 28 233, o poskytování služeb 
aplikačního softwaru na e-learningové vzdělávání zaměstnanců městského úřadu na rok 2018 
za cenu 390 Kč bez DPH/den na osvědčení. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 34 
Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 44 005 Kč na rok 2018 Sdružení Český Ráj, 
z.s., Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1, IČ 15045838. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č.35 
Rada města jmenuje na funkční období od 1.1.2018 do 31.12.2020 členy školských rad za měs-
to Mnichovo Hradiště jako zřizovatele základních škol, a to: 
do školské rady ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895 paní P.P., Mnichovo Hradiště 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č.36 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení na zakázku 
“Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ se společností Aron house,s.r.o., Na 
Zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov za cenu 2,648.615,26 Kč včetně 
DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 25.01.2018 (informovat účastníka) 
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 1 zdržel se (M.Korych), návrh usnesení byl schvá-
len 

č. 37 
Rada města dle § 24 odst.3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samo-
správných celků jmenuje na návrh starosty města Mnichovo Hradiště od 01.02.2018 do funkce 
vedoucí organizační složky města Městská knihovna Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou Ja-
nu Jedličkovou, Mnichovo Hradiště. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 3 ze dne 29.01.2018 

  
 

č. 38 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2018/0025 na stavební úpravy vstupu radnice 
č.p.1 Mnichovo Hradiště se společností Aron house,s.r.o., Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec – 
Liberec XV – Starý Harcov spočívající ve snížení předmětu plnění v částce 223.124,40 Kč bez 
DPH a posunutí termínu dokončení díla do 25.05.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (informovat zhotovitele) 
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti - 1 zdržel se (M.Korych), návrh usnesení byl schválen  
 

č. 39 
Rada města bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 
měst a obcí zpracovanou společnostmi Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek ve-
řejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 02.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 40 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky,hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o.,Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 
25685210 
2. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovi-
ce,IČ:25166891 
3. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 
4. Karel Richter, Střelecká 118/5, 408 01, Rumburk - Rumburk 1,IČ: 13459287 
5. Jan Rochl, U Kasáren 1378, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, IČ:48685232 
na zakázku malého rozsahu na zajištění služeb technického dozoru stavby a koordinátora 
BOZP na staveništi novostavby pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště včetně vnitřního vy-
bavení. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 41 

Rada města schvaluje podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy, 
rostoucí na pozemku p.č.198/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště v rozsahu 2 ořešáky a 44 habrů 
z důvodu výstavby nové běžecké dráhy v rámci projektu „Modernizace sportoviště nad parkem“. 
Současně rada města navrhuje jednání komise ŽP na místě k upřesnění rozsahu kácení. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018 (podání žádosti) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 42 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr projektanta na zakázku „Ulice Víta Ne-
jedlého – stavební úpravy uličního prostoru“, vypracovanou odborem IKH 25.01.2018, návrh 
členů hodnotící komise a ukládá oslovit tyto uchazeče: 
CR Project, s. r. o., Pod Borkem 319, 2983 01 Mladá Boleslav 
Ing. Zdeněk Tesař, Na Pláni 2862/11, 150 00 Praha 5 
Projekce dopravní Filip, s. r. o., Švermova 1339, 413 01 Roudnice nad Labem 
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Projektová kancelář Vaner, s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9   
SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 
Valbek, s. r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.02.2018 (rozeslání a zveřejnění výzvy) 
záznam o hlasování: 6 členů pro - 0 proti - 1 zdržel se (J. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen 
 
 

č. 43 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Dotační komise ze dne 15.01.2018 
na poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2018 dle ná-
vrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018 s výjimkou Českého rybářského svazu, z. s., místní or-
ganizace Mnichovo Hradiště (navržena částka 65 000 Kč) : 

 
 

IČO/datum 
narození 

Název organizace/ jméno 
Typ žádosti/ 
název projektu 

Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

18621937 
Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. činnost 600 000 Kč 515 000 Kč   

62453106 Zvonky, z.s. činnost 140 000 Kč 109 000 Kč   

67675174 
Tělocvičná jednota Sokol Mni-
chovo Hradiště činnost 600 000 Kč 535 000 Kč   

48680460 TK Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 400 000 Kč 300 000 Kč   

62486136 
Junák - český skaut, středisko 
Mnichovo Hradiště, z. s. činnost 140 000 Kč 95 000 Kč   

18572022 

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Mnichovo 
Hradiště činnost 110 000 Kč 50 000 Kč 

 Návrh RM: 
65 000 Kč 

27056970 DFK Mnichovo Hradiště, o.s. činnost 100 000 Kč 60 000 Kč 

Dotace byla 
navržena nižší 
z důvodu 
špatné spolu-
práce v roce 
2017. 

Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím. 
Z: místostarosta 
T: 31.01.2018 (Podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 5 členů pro – 0 proti - 2 zdrželi se (Bína, Mareš), návrh usnesení byl 
schválen 

 
 
č. 44 
Rada města schvaluje poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na 
rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018: 
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IČO/datum 
narození Název organizace/jméno 

Typ žádosti/název 
projektu Žádáno o 

Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

62451251 

Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Mni-
chovo Hradiště činnost 10 000 Kč 7 000 Kč   

00873373 

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Boleslav, 
Husova 201 činnost 25 000 Kč 8 000 Kč 

Podmínkou je 
dodání evidence 
počtu dětí v Klubu 
poškolák za rok 
2017 

06562221 
Jednota bratrská Mnichovo 
Hradiště činnost 20 000 Kč 20 000 Kč   

28557751 Sportovní klub VESELÁ, z.s. činnost 24 000 Kč 10 000 Kč   

27057909 
DS Tyl Mnichovo Hradiště 
z.s. činnost 43 500 Kč 25 000 Kč   

xxxxxxxxxx S.D. 

jednorázový projekt 
"Sraz rodáků a oslava 
100. výročí vzniku 
republiky" 50 000 Kč 17 000 Kč   

26535629 
Spolek rodáků a přátel 
Mnichova Hradiště a okolí 

jednorázový projekt 
"Starý Glanc vypravuje 
- vzpomínky ruského 
legionáře, pův. z Mni-
chova Hradiště" 20 000 Kč 13 000 Kč   

18572391 
SH ČMS - Sbor dobrovol-
ných hasičů Dneboh činnost 47 000 Kč 0 Kč 

Hasičský sport je 
financovaný z jiné 
části rozpočtu měs-
ta. Tenisový oddíl by 
měl žádat jako sam. 
organizace  - v 
prvním roce by se 
měl prosadit sám. 

22682635 
Pěvecký sbor CHARMONE 
Mnichovo Hradiště, z.s. činnost 20 000 Kč 10 000 Kč   

04905032 
TK Dance Mnichovo Hradiš-
tě z. s. činnost 15 000 Kč 10 000 Kč   

70971421 
Liga lesní moudrosti, KMEN 
OSMAKA OPO činnost 13 000 Kč 10 000 Kč   

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2018 sportovním a zájmovým organizacím. 
Z: místostarosta 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
č. 45 

Rada města schvaluje poskytnutí finančních darů sportovním a zájmovým organizacím z roz-
počtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise ze dne 15.01.2018 s výjimkou společnosti 
Paměť Českého ráje a Podještědí z.s. (schváleno 5 000 Kč):  

 

IČO/datum 
narození Název organizace/jméno 

Typ žá-
dosti/název 
projektu Žádáno o 

Doporučená 
výše dotace 

Odůvodně-
ní/podmínka 

xxxxxxx S.Š. (Fit Studio Mnichovo Hradiště) činnost 30 000 Kč 5 000 Kč   
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xxxxxxxxx 
J.V. (Horolezecký oddíl Mnichovo 
Hradiště) 

jednorázový 
projekt "Příhraz-
ské schody" 4 500 Kč 4 500 Kč   

xxxxxxxxx 
J.V. (Horolezecký oddíl Mnichovo 
Hradiště) činnost 4 500 Kč 3 000 Kč   

22883827 SK Kruhy, z.s. činnost 9 950 Kč 5 000 Kč   

75034921 

Svaz postižených civilizačními cho-
robami v ČR, z.s., základní organi-
zace Mnichovo Hradiště činnost ? 5 000 Kč   

00464007 

VLASTENECKO DOBROČINNÁ 
SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ 
MNICHOVO HRADIŠTĚ činnost 6 000 Kč 5 000 Kč   

62453343 
Český kynologický svaz ZKO Mni-
chovo Hradiště - 311 činnost 45 000 Kč 5 000 Kč   

xxxxxxxx A.F. činnost 5 000 Kč 0 Kč 

Nejde o pravi-
delnou činnost, 
ale řadu jednot-
livých akcí. Do-
poručujeme 
koordinovat 
požadavky s 
osadním výbo-
rem. Případně je 
možné žádat o 
dotaci na kon-
krétní akci. 

70155054 
Paměť Českého ráje a Podještědí 
z.s. činnost 10 000 Kč 3 000 Kč 

 Návrh RM: 
5 000 Kč 

67674925 
MODELKLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ 
p. s. reg.číslo 335 činnost 8 000 Kč 5 000 Kč   

02694654 Tvoříme místo, z.s. 

jednorázový 
projekt "Město a 
jeho problémy" 4 860 Kč 3 500 Kč   

Rada města zároveň schvaluje darovací smlouvy.  
Z: místostarosta 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 46 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace na zajištění 
provozu ztrátových zařízení v majetku města (kino, divadlo) a infocentra ve výši 3 150 000 Kč v 
roce 2018 organizaci Klub Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, IČ 47549483, a doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle 
přiloženého návrhu. Zároveň doporučuje zastupitelstvu projednat případné navýšení této dotace 
dle žádosti jednatele společnosti na jednání zastupitelstva města dne 12.02.2018. 
Z: místostarosta 
T: 31.01.2018 (podklad pro ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  0 proti – 1 zdržel se (Lochman),  návrh usnesení byl schvá-
len 

 
č. 47 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti konaného 
dne 10.1.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
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městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise pro rodinu a sociální zále-
žitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 07.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 48 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 
29. listopadu 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajem-
nici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a bezpečnost přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 49 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit od 13.02.2018 v zájmu zabezpečení dů-
stojného průběhu občanských obřadů (uzavírání sňatků, vítání občánků) poskytování příspěvku 
na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku ve výši: 
300 Kč/den + ošatné 9.000 Kč/rok matrikářce  
300 Kč/den + ošatné 5.000 Kč/rok zastupující matrikářce  
300 Kč/svatba + ošatné 9.000 Kč/ rok oddávajícímu, který je uvolněným členem zastupitelstva 
300 Kč/svatba oddávajícímu, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 
Ošatné dle písm. a) až d) se za rok 2018 poskytne v nezkrácené výši. 
Z: místostarosta 
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 50 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 45 v Domě s pečovatelskou službou 
paní J.F., Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 51 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 
1/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 1 zdržel se (Kolomazník), návrh usnesení byl 
schválen 

 
č. 52 

Rada města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 7/2017 dle přílohy – tabulkové 
části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 53 

Rada města schvaluje prodejní cenu publikace „Za památnými stromy Mnichovohradišťska“ ve 
výši 90 Kč.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 01.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 54 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o energetických službách „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v 
majetku města Mnichovo Hradiště“ se společností EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 
Pardubice, IČ 13582275   
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 4 ze dne 05.02.2018 

 
č. 55 

Rada města schvaluje přidělit byt v zájmu města V.M., trvale bytem Mnichovo Hradiště a uzavřít 
s ní nájemní smlouvu k bytu, Studentská 915, Mnichovo Hradiště za navrhované měsíční ná-
jemné 4.200 Kč na dobu určitou 1 rok s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce 
jistinu ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 56  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
4.01 místnost  o výměře 32,5 m2 
4.03 sklad  o výměře 3,0 m2 
4.04 sklad  o výměře 2,1 m2 
4.05 sklad  o výměře 2,2 m2 
2.05 kuchyňka  o výměře 3,0 m2 – započítáno 1/3  
3.05 umývárna  o výměře 2,06 m2 – započítáno 1/3 
3.06 WC muži  o výměře 0,3 m2 – započítáno 1/3 
3.07 WC ženy  o výměře 0,4m2 – započítáno 1/3 
v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Předměst-
ská 286, 507 43 Sobotka na dobu neurčitou za roční nájemné 301,50 Kč/m2, t. j. 45,56 m2 = 
13.737 Kč/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového prostoru. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 57  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor:  
2.04 místnost  o výměře 21,5 m2 
2.05 kuchyňka  o výměře 3,0 m2 – započítáno 1/3 
2.06 sklad  o výměře 4 m2 
2.07 sklad  o výměře 3,2 m2 
3.05 umývárna  o výměře 2,06 m2 – započítáno 1/3 
3.06 WC muži  o výměře 0,3 m2 – započítáno 1/3 
3.07 WC ženy  o výměře 0,4 m2 – započítáno 1/3 

v budově Volnočasového centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
s Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01 Turnov na dobu neurčitou za roční nájemné 
301,50 Kč/m2, t. j. 34,46 m2 = 10.390 Kč/rok, t. j. 145 Kč bez záloh na služby spojené 
s užíváním nebytového prostoru, dle skutečného užívání prostoru cca 5x v měsíci. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 58  
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště pro zájmové a neziskové činnosti organizací a spol-
ků za cenu 50,- Kč/hod. pro tyto organizace: 

Organizace/spolek místnost 

Rybáři 1.01 + 1.02 

Charmoné 1.01 

Kruh žen 1.01 

Babyclub 1.01 

Akademie třetího věku 1.01 

Stolní tenis 1.02 

Looma - dance 1.01 

Jednota bratrská 1.01 + 1.02 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 59  
Rada města schvaluje cenu za krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově Volnočaso-
vého centra Mnichovo Hradiště, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště v prvním podlaží pro jedno-
rázové akce a pověřuje starostu a místostarostu rozhodnutím o zpoplatnění, případně nezpo-
platnění užívaného prostoru pro neziskové a zájmové organizace: 

místnost 
výměra 

v m2 
hodina 

1.01 - přednáškový sál 51,5 150 Kč včetně zázemí (WC, služby správce…) 

1.02 - herna 26,3  100 Kč včetně zázemí (WC, služby správce,…) 

 
pro komerční účely (ziskové akce, soukromé akce, apod.): 

místnost 
výměra 

v m2 
hodina 

1.01 - přednáškový sál 51,5 300 Kč včetně zázemí (WC, služby správce…) 

1.02 - herna 26,3  200 Kč včetně zázemí (WC, služby správce,…) 

 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 60  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přenechání pozemků p. č. 165/11 o vý-
měře 33 m2 – trvalý travní porost, p. č. 459/2  o výměře 59 m2 – ostatní plocha – manipulační 
plocha v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště s duplicitním vlastnictvím společnosti IMTRA, a. s. 
Víta Nejedlého 359, Mnichovo Hradiště s tím, že společnost IMTRA, a. s. uhradí městu Mnicho-
vo Hradiště 50% z tržní hodnoty pozemků, t. j 1000 Kč/m2 a provede úpravy dle předchozí do-
hody z roku 2013 včetně vhodného ozelenění plotu. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 61 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o výměře 38 m2 
– orná půda - v k. ú. Hoškovice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 520/3 o výměře 19 m2 – 
ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Hoškovice se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, 
Březina 41, 294 11 Loukov v poměru 2:1 (orná půda: manipulační plocha) 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 62 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště o výměře 629 m2 na dobu neurčitou s panem V.M., Klášter Hradiště nad Jizerou za cenu 
37.740 Kč/rok. 
 Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 63 

Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne 13.05.2013 na 
pronájem části pozemku p. č. 138/15 uzavřené s paní I.S., Mohelnice nad Jizerou dohodou ke 
dni 28.02.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 64 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 135/18 o 
výměře 80 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s manželi J. a Z.D., Mohelnice nad Jizerou za roční 
nájemné 3,6 Kč/m2/rok, tj. 288 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 65 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 135/18 o 
výměře 15 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s panem F.S., Mohelnice nad Jizerou za roční ná-
jemné 3,6 Kč/m2/rok, tj. 54 Kč/rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 66 

Rada města schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na projekt „Město Mnichovo Hra-
diště-rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ z programu Prevence kriminality 
na místní úrovni 2018 a zavazuje se k uhrazení dalších nákladů spojených s realizací projektu, 
ve výši 47 % z celkových uznatelných nákladů projektu, z rozpočtu města. Celkové předpoklá-
dané uznatelné náklady projektu činí 373 000 Kč. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 (termín podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 67 

Rada města schvaluje dokument Bezpečnostní analýza a Plán prevence kriminality na roky 
2018-2021. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

č. 68 
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Centru služeb pro silniční dopravu, IČ 
70898219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 na spolufinancování 
dopravní výchovy BESIP a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
Z: místostarosta 
T: 12.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č. 69 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 10. 
ledna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 70 

Rada města schvaluje vyslání delegace ve složení: Mgr. Jiří Bína (zástupce města komise 
VaV), Mgr. Eva Erlebachová a Mgr. Hana Kořínková (ZŠ Sokolovská), Mgr. Iveta Karglová a 
Mgr. Helena Bernatová (ZŠ Studentská) a PhDr. Lenka Sosnovcová a Mgr. Lukáš Umáčený 
(Gymnázium Mnichovo Hradiště) do partnerského města Erzhausen (Německo) ve dnech 18.-
21. února 2018. 
Z: místostarosta  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 71 

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, dle přílohy č. 1.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 72 

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, dle přílohy č. 2.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 73 

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 příspěv-
kové organizace Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přílohy č. 3.  
Z: vedoucí FŠO  
T: 18.02.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 5 ze dne 19.02.2018 

 
č. 74 

Rada města souhlasí s tím, aby firma IT Business fyzicky ověřila existující kabelové trasy/sítě 
u železničního přejezdu v ul. Jiráskova pod železniční tratí, zajistila dokumentaci jejich tech-
nického stavu a případně využila trasy formou přiložení optické datové sítě za, předpokladu že 
pro město Mn. Hradiště bude žadatelem v tomto místě upravena trasa pro budoucí datové ve-
dení města. 

  Z: vedoucí odboru IKH 
  T: 28.02.2018  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Mareš), návrh usnesení byl   
schválen  
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č. 75 
Rada města schvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve výši 2,5 
% od 01.04.2018 a schvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských bytů, které byly při-
děleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města Mnichovo Hradiště pro pro-
nájem obecních bytů o inflaci ve výši 2,5% od 01.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 76 

Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
bylo umístěno sídlo nově vznikajícího spolku „Spolek rodičů a přátel ZŠ Mnichovo Hradiště, 
Studentská 895, z. s.“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 77 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na vybavení novostavby pavilonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH a dále rada města ukládá oslovit následující 
uchazeče: 
1. EKONA Čáslav s. r.o., Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav, IČO: 26715279 
2. Kůrana v.o.s., Sedliště, 507 23 Libáň, IČO:15055892 
3. Nábytek Řepov s.r.o, Řepov 119,293 01 Mladá Boleslav, IČO: 264 15 763 
4. IDEA nábytek, s.r.o., Evropská 675, 664 42 Modřice, IČO: 48907847 
5. NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo náměstí 701, 29501 Mnichovo Hradiště, IČO: 

27198821 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.03.2018 (odeslání výzvy uchazečům) 

            záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen 

 
č. 78 

Rada města schvaluje pořadí uchazečů na výkon TDI a koordinátora BOZP novostavby pavi-
lonu MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště včetně vnitřního vybavení: 
 
1. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25685210 za částku bez DPH 189.570 Kč 
2. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 za částku bez 
DPH 196.900 Kč 
3. REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840 za částku 
bez DPH 267.000 Kč  
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 21.02.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 79 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20.01.2003 se Zá-
kladní školou Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště, IČ 70989028, 
v předloženém znění.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 80 
Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí práva na umístění antén a jejich příslušenství na 
budově Základní školy v Mnichově Hradišti, Studentská 895, Mnichovo Hradiště se společnos-
tí Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov za roční nájemné 140.000 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu bude 
připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 81 

Rada města schvaluje uhrazení částky 19.404 Kč panu Ing. A.Č., Mikulov za užívání pozemků 
p. č. 624/6 o výměře 1704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 o výměře 4 m2 a p. 
č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovice za ob-
dobí od 01.01.2017 do 31.12.2017.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 82 

Rada města ukládá Odboru investic a komunálního hospodářství připravit podklady k možné 
rekonstrukci mostu a náspu na místní komunikaci č. 103c (p.č. 538/2, 624/1, 624/2, 624/4, 
624/5, 624/6, 624/8, 624/9, 624/11 k.ú. Hoškovice) a do konce června 2018 podat zprávu radě 
města o dalším postupu v řešení vlastnických vztahů k mostu a pozemkům. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 83 

Rada města dle §102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), odvo-
lává členy likvidační komise Ing. Lucii Herbstovou a Ing. Michaelu Drahošovou a jmenuje no-
vého člena likvidační komise Lenku Zvěřinovou s platností od 01.03.2018.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 84 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování veřejné linkové osobní 
dopravy ze dne 19.02.2003 mezi Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o. a městem Mnichovo 
Hradiště. 
Z: místostarosta města 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 85 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování softwarové a technické 
podpory geografického informačního systému MISYS-Mnichovo Hradiště se společností 
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, IČO 256 842 13, za cenu pravidelné ak-
tualizace SW MISYS 24.000,- Kč bez DPH za rok. 
Z: tajemnice 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 86 
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Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33.556 Kč Obecně prospěšné společnosti pro 
Český ráj, IČ 25988417, se sídlem Předměstská 286, 507 43 Sobotka na pokrytí režijních ná-
kladů MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí režijních nákladů MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří 
dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 05.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 87 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Orga-
nizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 12.02.2018. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 88 

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 2017.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 89 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 
24. ledna 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a bezpečnost přijatá sta-
noviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice  
T: 15.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 90 
Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, 
Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru (trička pro zaměstnance) v hodnotě 2.079 Kč v roce 
2018 od dárce Tiskárna MH s.r.o., Svatopluka Čecha 492, Mnichovo Hradiště, IČ 27870383.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č. 91 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 1 v Domě s pečovatelskou službou 
paní E.K., Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 28.02.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 6 ze dne 26.02.2018 

 
č. 92 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č.940 o vý-
měře 42 m2 za účelem zřízení zahrádky s paní Z.D., Mnichovo Hradiště za roční nájemné 126 
Kč/rok.  
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Z: vedoucí odboru IKH 
T: 02.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 93 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu objektu ze dne 02.05.2017 
na prodloužení doby nájmu budovy – zahradního domku, která je součástí pozemku p. č. 187 
o výměře 122 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou panu Z. K., Loukov u Mnichova 
Hradiště.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 94 
Rada města trvá na usnesení č. 15 ze dne 22.01.2018. 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 95 

Rada města schvaluje záměr akce „Revitalizace lesoparku – zpřístupnění pěšinami - II. eta-
pa“, vypracovaný MgA. Jakubem Chuchlíkem dne 21.02.2018, souhlasí s podáním žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova a ukládá odboru IKH pokračovat v přípravě akce dle mož-
ností schváleného rozpočtu.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 24.04.2018 (podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 96 
Rada města schvaluje: 
výzvu k podání nabídky, na akci „Oprava chodníků Studentská, S. K. Neumanna“, vypracova-
nou Odborem IKH dne 21.02.2018 
obeslání těchto uchazečů: 

1. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 
2. Prima Kámen Plus, s. r. o., Palackého 175, 511 01 Turnov, IČ: 28481526 
3. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
4. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324 
5. Andílek, s. r. o., Vlnařská 690/16, 460 06 Liberec 6, IČ: 27260488 
6. Šebesta-VHS, v. o. s., J. Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837 

 
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.03.2018 (rozeslání výzev) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 97 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Výměna garážových vrat v areálu 
polikliniky“: 

1. Okna Macek a.s., U Kasáren 1397, 293 01 Mladá Boleslav, IČ:26906724 za částku 
bez DPH 188.084 Kč 

2. JaP Jacina, s.r.o., Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ:25655108 za částku 
bez DPH 206.500 Kč 

3. TRACON – Ing. Eva Vozariková, Koněvova 81, 130 00 Praha, IČ:71565787 za částku 
bez DPH 211.998,43 Kč 

4. ROLLO s.r.o. Petrov 484, 696 65 Petrov, IČ:25504398 za částku bez DPH 231.376,69 
Kč  

Z:  vedoucí odboru IKH 
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T: 27.02.2018 (informovat uchazeče) 
záznam o hlasování:  7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č. 98 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo o vypracování projektu „Územ-
ní plán Mnichovo Hradiště“ se společností SIADESIGN LIBEREC s.r.o., IČ 27314731, Fügne-
rova 667/7, 460 01Liberec IV – Pernštýn. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 28.02.2018 (informování protistrany) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 99 
Rada města uděluje souhlas s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, bylo umístěno sídlo nově vznikajícího pobočného spolku „Klub českých turistů, odbor 
Mnichovo Hradiště“. 
Z: místostarosta 
T: 12.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 100 
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy dle přiloženého návrhu s Mikroregionem 
Český ráj, Vyskeř č. p. 88, 512 64 Vyskeř, IČ 69155950 o poskytnutí daru ve výši 14.000 Kč 
na zajištění provozu letních cyklobusů v Českém ráji v roce 2018. 
Z: místostarosta města 
T: 19.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č. 101 
Rada města schvaluje zvýšení cen vstupného do Muzea města Mnichovo Hradiště: plné 
vstupné 40 Kč, snížené vstupné (děti, studenti, důchodci, držitelé ZTP) 20 Kč.  
Z: vedoucí muzea města  
T: 01.03.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne 12.03.2018 

 
č. 102 

a) Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017 o výsledcích inventarizace ma-
jetku k 31.12.2017, (příloha č. 1) včetně veškerých návrhů na opatření ke zjištěným skuteč-
nostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2017, jak je popsáno v Inventarizační zprávě za 
rok 2017 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů (příloha 
č.1 a). 
 
b) Rada města bere na vědomí odpis majetku na městském úřadu v roce 2017 ve výši 
3.177.101,89 Kč, z toho účet 013 celkem 179.559 Kč, účet 021 celkem 1.424.270 Kč, účet 022 
celkem 759.481,50 Kč, účet 018 celkem 216.063,15 Kč, účet 028 celkem 449.575,84 Kč, účet 
901 celkem 99.946,55 Kč, účet 902 celkem 48.205,85Kč (příloha č. 2a – 2c, 3a – 3d). 
 
c) Rada města bere na vědomí odpis majetku v organizacích města za rok 2017 v celkové 
hodnotě 243.452 Kč dle přílohy č. 4. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 



Strana 22 (celkem 30) 

 
 č. 103 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 917, Máchova ul., 
Mnichovo Hradiště s Hanou Palovčíkovou, Nad Lesem 218, Debř za navrhované měsíční ná-
jemné 6.555 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. Ing. Zuzanu Kuntošovou, K Pískovně 224, Mn. Hradiště za navrhované měsíční ná-
jemné 5.935 Kč  

2. Alenou Košvancovou, Na Salabce 1385, Mn. Hradiště za navrhované měsíční nájemné 
5.879 Kč            

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018  
záznam o hlasování: 4 členové pro, 0 proti, 2 se zdrželi (O. Lochman, J. Bína), návrh usnesení 
byl schválen  
 

č.104 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 26.02.2018, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, ta-
jemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usne-
sením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.105 
Rada města schvaluje udělení souhlasu pro záměr opravy učebny fyziky a fyzikální laboratoře 
gymnázia Studentská 895, Mnichovo Hradiště dle předloženého návrhu na základě žádosti 
Gymnázia Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 14.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.106 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor klubovny o 
výměře 34,23 m2 v budově Domova s pečovatelskou službou, Družstevní 1451, Mnichovo 
Hradiště na dobu neurčitou s Denním centrem pro seniory Jizera, o. s., IČ 228 38 457, Bole-
slavská 682, 294 01 Bakov nad Jizerou za roční nájemné 309 Kč/m2, t. j. 34,23 m2 = 10.577 
Kč/rok bez záloh, t. j. 3.526 Kč/rok bez záloh na služby spojené s užíváním nebytového pro-
storu, dle skutečného užívání prostoru 2 x týdně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.107 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v čp. 
1142 v 2. NP ze dne 29.03.2017 se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zbo-
rovská 11, zastoupeným Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, 
příspěvkovou organizací, IČ 00873373 na prodloužení doby nájmu od 01.05.2018 do 
30.04.2019.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č.108 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v čp. 
1142 v 2. NP ze dne 29.06.2017 se Středočeským krajem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zbo-
rovská 11, zastoupeným Domem dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, 
příspěvkovou organizací, IČ 00873373 na prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 
30.04.2019.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.109 
Rada města schvaluje cenu za zřízení věcného břemene k akci „Přestupní terminál veřejné 
dopravy Mnichovo Hradiště – přeložka kabelů NN SŽDC, s. o.“ dle návrhu výpočtu úplaty za 
věcné břemeno v celkové hodnotě 42.500 Kč bez DPH. DPH dle platného cenové předpisu 
bude připočtena k uvedené částce bez DPH.   
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.110 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch konané dne 13.února 
2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městské-
ho úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stanoviska 
Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č.111 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 13.03.2018 dalšími členy Komise pro cestovní ruch  paní Janu 
Jedličkovou a pana Tomáše Hejdrycha.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.112 
Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality Sychrov a Dobrá Voda firmě Fowood Group, 
s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 116.020,00 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.03.2018 (oznámení výsledku uchazečům) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.113 
Rada města schvaluje: 
- zadávací dokumentaci  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25685210 
2. GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, 
IČ:25166891 
3. MB INVEST s.r.o., Mladá Boleslav, Palackého 54, PSČ 29301, IČ:48952770 
4. REINVEST spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, IČO: 65410840 
5. MIRRO s.r.o., Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 2283/2, PSČ 100, IČO: 64791068 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP Komunitního centra Mírová, 
Mnichovo Hradiště  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 13.03.2018 (odeslání poskytovateli dotace ke kontrole) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č.114 

Rada města schvaluje pronájem části pozemků p. č. 2625 a p. č.2628/89 v celkové výměře 
700 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Šebesta VHS, v. o. s., Želivského 14a, 466 05 
Jablonec nad Nisou, IČ 413 27 837 na dobu určitou 30 dní od 05.03.2018 do 03.04.2018 za 
nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 584 Kč za období od 05.03.2018 do 03.04.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.115 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 31.12.2017. 
Z: místostarosta města 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6  členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.116 
Rada města schvaluje projektový záměr projektu MAP II, kdy realizátorem projektu bude měs-
to Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta 
T: 15.05.2018 (podání žádosti o dotaci) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.117 
Rada města schvaluje podání žádosti o převzetí investorství v záměru plánování a realizace 
stezky Greenway Jizera v úseku „Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou“ Středo-
českým krajem. 
Z: starosta města 
T: 29.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.118 
 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace žadateli SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh 
na investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Dotační komise z jednání per rollam mezi 
dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

 

JID žádosti IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 
Doporučená 
výše dotace Odůvodnění 

6763/2018/
MH 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zakoupení nového 
zahradního traktůrku 17.800 Kč 14.240 Kč  

Rada města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2018 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dneboh dle přílohy č. 3. 
Z: místostarosta 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č.119 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení žádosti žadatele SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Dneboh na investice z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu Do-
tační komise z jednání per rollam mezi dny 26.02.2018 a 07.03.2018: 

JID žá-
dosti IČO Název organizace Název projektu Žádáno o 

Doporu-
čení Odůvodnění 

6764/20
18/MH 18572391 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dneboh 

Zastřešení prostoru 
před "domkem" u 
hřiště 100.000 Kč vyřadit 

Žadatel může podat 
pouze 1 žádost na 
investici ročně; 
nemovitost není v 

majetku žadatele, 
ale v majetku 

města. 

Z: místostarosta 
T: 11.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 
 

č.120 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 12.03.2018 na vlastní žádost Svatavu Bukvičkovou z Komise 
pro výchovu a vzdělávání. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
č.121 

Rada města schvaluje členský příspěvek ve výši 20.458,40 Kč na rok 2018 Svazu měst a obcí 
ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 23.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č. 122 
Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí konaného dne 
12.02.2018 a 19.02.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise životního prostředí 
přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T:12.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.123 
Rada města schvaluje přijetí knižních darů ve výši 1 336,- Kč na 1 pololetí roku 2018 pro 
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti. 
Z: vedoucí knihovny 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 8 ze dne 19.03.2018 
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č. 124 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekční práce na zakázku „Ulice Víta Ne-
jedlého – stavební úpravy uličního prostoru“, s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o., Švermo-
va 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28714792, která vystupuje jako správce Sdružení 
společností Projekce dopravní Filip s. r. o. a Rehwaldt Landscape Architects, Bautzner Stras-
se 133, 010 99 Dresden v hodnotě 1.540.000 Kč bez DPH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.2018 (informování uchazečů) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

 č. 125 
Rada města schvaluje: 

 Zadávací dokumentaci na akci „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ vypra-
covanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. 

 Hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH. 
Dále rada ukládá oslovit tyto uchazeče:  
▪ H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
▪ BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov 1, IČ 28402758 
▪ COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
▪ SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
▪ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ. 60838744 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 29.03.2018 (schválení v řídícím orgánu) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.126 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Automatické posuvné dveře COOP, 
DPS, DZS“: 
1. ATA RACOON s.r.o., Novosibiřská 667, 19016 Praha, IČ:25332716 za částku bez DPH 
400.275 Kč 
2. Lanos spol. s r.o., K Učilišti 35/16, 10200 Praha, IČ:61856428 za částku bez DPH 
520.125 Kč 
a dále souhlasí s rozšířením zakázky o automatické otevírání dvou kusů dveří v objektu Druž-
stevní 1451 v hodnotě do 100 000 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 22.03.2018 (informovat uchazeče) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.127 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 9/3 o výměře 99 m2 – trva-
lý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.128 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 112 m2 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olšina, jehož součástí je stavba bez č. p. občanské vyba-
venosti. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.129 
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Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 197/2 o výměře 2 093 
m2 – trvalý travní porost v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.130 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2316/1 o výměře 622 m2 
– zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.131 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup částí pozemků p. č. 624/6 o vý-
měře 1 704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 o výměře 4 m2, p. č. 624/11 o vý-
měře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hoškovice od Ing. A.Č., 692 01 
Mikulov na Moravě za cenu 200 Kč/m2. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.03.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.132 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup nemovité věci – objektu vodního 
zdroje - na pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Sychrov nad Jizerou za cenu určenou znaleckým po-
sudkem, t. j. 15.870 Kč od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ 
46356983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.03.2018 (materiál do ZaMě) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.133 

Rada města souhlasí na základě doporučení komise správy majetku a rozvoje města s umís-
těním příslušnosti pozemků p. č. 259/190 až p. č. 259/197 v k. ú. Sychrov nad Jizerou do ulice 
Hradecká, Mnichovo Hradiště, místní část Hněvousice.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.134 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 458/1 v k. ú. Lhotice 
u Bosně za pozemek p. č. 458/3 v k. ú. Lhotice u Bosně. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.03.2018 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.135 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků v ul. Studentská a 
S.K. Neumanna“: 
1. Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197, nabídková 
cena: 950.000,00 Kč bez DPH 
2. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, nabídková cena: 
1.098.385,00 Kč bez DPH; 
3. Miloš Šimon, Nezvalova 1336, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 05814324, nabídková cena 
1.117.000,00 Kč bez DPH. 



Strana 28 (celkem 30) 

Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 26.03.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

  
č.136 

Rada města schvaluje cenu příměstského tábora pořádaného Muzeem města Mnichova Hra-
diště na částku 1 400 Kč za dítě. 
Z: vedoucí muzea města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.137 

Rada města schvaluje členský příspěvek pro „Asociaci muzeí a galerií ČR“ za rok 2018 ve výši 
2 300 Kč. 
Z: vedoucí muzea města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 26.03.2018 

 

č. 138 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy Přestavlcké ulice, Mni-
chovo Hradiště“ vypracovanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. a  hodnotící komisi podle návrhu 
odboru IKH. 
Dále rada ukládá oslovit tyto uchazeče:  
✓ H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
✓ BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov 1, IČ 28402758 
✓ COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 
✓ SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
✓ Stavotrans, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
 Z: vedoucí odboru IKH  
T: 06.04.2018 (zveřejnění podle zákona o zadávání VZ a rozeslání výzvy uchazečům) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.139 

Rada města schvaluje prodej osobního vozu Škoda Fabia, RZ 7S1 8007, J.K., 294 15 Klášter 
nad Jizerou za cenu 66.400 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.04.218 (informování kupujícího) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.140 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Regenerace centra obce Veselá“: 
1. Agarden rostliny s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 28961404; nabídková 
cena: 694.748,00 Kč bez DPH; 
2. OK Garden, Sládkovičova 1233/1, 142 00 Praha 4, IČO: 27571297; nabídková cena: 
937.008,00 Kč bez DPH; 
3. Diké zahrady s.r.o., Příšovice 290, 463 46 Příšovice, IČO: 27318753; nabídková cena: 
978.912,00 Kč bez DPH; 
4. Ing. Petr Komínek HEDERA, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČO: 70079901; nabídková 
cena: 1.064.791,00 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru IKH 
T: 03.04.2018 (informovat účastníky) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
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č.141 

Rada města schvaluje pronájem části pozemků p. č. 2659 a p. č. 2628/89 v celkové výměře 
700 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Šebesta VHS, v. o. s., Želivského 14a, 466 05 
Jablonec nad Nisou, IČ 413 27 837 na dobu určitou od 04.04.2018 do 30.06.2018 za nájemné 
ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 1.749 Kč za období od 04.04.2018 do 30.06.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 03.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.142 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 435 o 
výměře 342 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s manželi R. a L.T., 295 01 Mnichovo Hradiště na 
dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 274 Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.143 

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 437 o 
výměře 348 m2 a p. č. 438 o výměře 703 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště s manželi D. a R. K., 
295 01 Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 0,80 Kč/m2/rok, t. j. 841 Kč 
za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.144 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 138/17 o 
výměře 50 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s Ing. P. Š., 295 01 Mnichovo Hradiště na dobu ne-
určitou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/rok, t. j. 300 Kč za rok. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.145 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 26.03.2018 z Komise pro cestovní ruch na vlastní žádost násle-
dující členy: Ivetu Dandovou, Lenku Somolovou a Ing. Soňu Švábovou a dále na návrh před-
sedkyně komise Ing. Víta Dittricha a na návrh tajemnice města Mgr. Jiřího Senohrábka. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.146 

Rada města schvaluje záměr vydání populárně naučné knihy o historii města Mnichovo Hra-
diště a zahájení prací na knize v roce 2018.  
Z: starosta města 
T: vydání knihy v roce 2019 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 
č.147 

Rada města bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise kulturní a Komise pro ces-
tovní ruch konaného dne 13.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města.  
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Z: tajemnice MěÚ 
T: do 10.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.148 
Rada města schvaluje účast tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové na celostátním semináři 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 20.-22.05.2018 v Ostravě a 
úhradu účastnického poplatku ve výši 2.500 Kč plus DPH z rozpočtu města.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: 05.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

  
č.149 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí daru vozidla Daimler Benz, RZ V 
4315, r.v. 1942, i.č. 6-449-211/002 obdarovanému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 316, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 
70904448, za cenu pořízení ve výši 151.355 Kč z roku 1962. 
Z: místostarosta města 
T: 30.03.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 se zdrželi (J. Mareš, J. Podzimková), návrh usnesení byl 
schválen  

 
č.150 

Rada města revokuje své usnesení číslo 112 ze dne 12.03.2018 z důvodu změny nabídky je-
diného uchazeče na koupi dřeva s ohledem na možnost zcizení a nebezpečí napadení dřevo-
kazným hmyzem. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.04.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.151 
Rada města schvaluje prodej dřeva z lokality Sychrov a Dobrá Voda firmě Fowood Group, 
s.r.o., Branžež 53, IČ: 04474333 za cenu 101.198,50 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.04.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen  

 


