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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 29 ze dne 07.11.2018 

 

č. 476 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 
2658/51 o výměře cca 109 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 477 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 2658/51 o 
výměře cca 109 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 1.000 Kč/m2  spo-
lečnosti GasNet, s. r. o., IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Klíše na zá-
kladě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a mís-
tostarostu města. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 478 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120067159 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, v rámci stavby Revitalizace Masarykova náměstí. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 16.11.2018 (odeslat podepsanou smlouvu) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 479 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 
na prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. D. určitou 6 měsíců, tj. 
do 31.05.2019. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2018 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 480 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000219331 se spol. GridServices, s.r.o, IČ 
2793511, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, v rámci stavby Revitalizace Masarykova 
náměstí. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 16.11.2018 (odeslat podepsané smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 481 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemek p. č. 2404/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o.,  
IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labe, za navrhovanou 
jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu 
bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 16.11.2018 (odeslat podepsané smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 482 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o řízení projektu č.9063/2017/MH na 
zakázku „Novostavba pavilonu MŠ Jaselská“ se společností DOTAPO, s.r.o., Cihlář-
ská 731/12, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 04816277 spočívající v ceně víceprací ve výši 
35.000 Kč a změně sídla společnosti. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 14.11.2018 ( informovat společnost DOTAPO ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 483 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Podpora bezpečnosti dopravy 
v Mnichově Hradišti“ vypracovanou spol. MA projekt, spol. s.r.o. dne 01.11.2018, hod-
notící komisi a okruh uchazečů podle návrhu odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 26.11.2018 (zveřejnění podle zákona o zadávání VZ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 484 

Rada města zpětně schvaluje prodej dřeva z lokality Horka firmě UNILES, a.s, Jiříkov-
ská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, za ceny dle nabídky z 25.10.2018, která 
je přílohou. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 09.11.2018 (oznámení rozhodnutí rady města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 485 

Rada města revokuje usnesení č. 463 ze dne 22.10.2018. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 486 

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, Žehrov 26, 294 12 Žďár na dobu určitou do 
31.10.2028 za pachtovné ve výši 48 Kč/m2/rok, t. j. 69.072 Kč/rok (koeficient 0,6).  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 487 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 16.03.2017, na pronájem 
části pozemku p. č. 195/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště, uzavřenou 
s K. P. dohodou ke dni 31.12.2018. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 488 

Rada města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu frankovacího stroje Neopost IS 
420 s platností od 05.11.2018 do 30.10.2022 v předloženém znění. 
 Z: Tajemnice MěÚ 
 T: 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 489 
Rada města stanovuje podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a při občan-
ských obřadech mají právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR kromě 
starosty města Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. další zastupitelé, a to: Martin Bígl, Pa-
vel Břicháček, Mgr. Václav Haas, Ing. Jan Mareš, Ondřej Knobloch, František Ouřed-
ník, Bc. Edita Řezáčová, PhDr. Lenka Sosnovcová, Lukáš Umáčený a Věra Vlasáková, 
a současně je určuje v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, pověřenými členy zastupitelstva města, před kterými mo-
hou učinit snoubenci prohlášení o uzavření manželství. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 30.11.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 490 

Rada města schvaluje zápis za rok 2017 do kroniky města Mnichovo Hradiště.  
Z: vedoucí muzea 
T: 31.12.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 491 

Rada města zřizuje pracovní skupinu pro aktualizaci pravidel pro vydávání zpravodaje 
města Kamelot a ukládá tajemnici MěÚ oslovit představitele politických stran a subjektů 
v zastupitelstvu města s požadavkem na nominaci 1 člena ZaMě do této skupiny do 
30.11.2018  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 03.12.2018 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Ing. Jan Mareš    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
PhDr. Lenka Sosnovcová 

ověřovatel 
 


