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Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště

 č. 12, které se uskutečnilo dne 17. 5. 2021

173/2021

Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Františka Ouředníka.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

174/2021

Rada města schvaluje předložený návrh programu svého dnešního jednání.

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

175/2021

Rada města schvaluje přidělení bytu v zájmu města xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, Mnichovo
Hradiště a uzavřít s ní nájemní smlouvu k bytu č. 4 v čp. 918, Máchova ul., Mnichovo Hradiště za
měsíční nájemné xxxxxxxxx bez služeb 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: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

176/2021

Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  v  rámci  akce  "Mnichovo
Hradiště, Pokládka HDPE v ul. Jiráskova" se společností ITBUSINESS, s. r. o., IČ 274 49 688, se
sídlem Jiráskova 600, 295 01 Mnichovo Hradiště, na zatížení pozemků p. č. 1181/1 ostatní plocha –
ostatní komunikace, p. č. 1422 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 1423/1 ostatní plocha –
manipulační plocha, p. č. 1480 ostatní plocha – zeleň, p. č. 1670/1 ostatní plocha – jiná plocha, p. č.
1671 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, p. č. 1672/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště,
p. č. 1723/1 ostatní plocha – zeleň, p. č. 2414 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2415/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace, p. č. 2415/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2416 ostatní
plocha – ostatní komunikace, p. č. 2418 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Mnichovo
Hradiště za jednorázovou náhradu ve výši 79.680 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu
bude připočteno k uvedené částce bez DPH.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

177/2021

Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  v  rámci  akce  "Mnichovo
Hradiště, optická datová síť v ul. Akátová + K Vořechu" se společností ITBUSINESS, s. r. o., IČ 274
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49 688, se sídlem Jiráskova 600, 295 01 Mnichovo Hradiště, na zatížení pozemků p. č. 1992/2
zahrada, p. č. 1992/93 orná půda, p. č. 1992/94 orná půda, p. č. 1992/95 orná půda, p. č. 1992/130
ostatní  plocha –  ostatní  komunikace,  p.  č.  1992/131 zahrada,  p.  č.  1992/185 orná půda,  p.  č.
1992/186 orná půda, p. č. 1992/301 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Mnichovo
Hradiště za jednorázovou náhradu ve výši 51.410 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového předpisu
bude připočteno k uvedené částce bez DPH.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

178/2021

Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  v  rámci  akce  "Mnichovo
Hradiště, optická datová síť Jaselská ulice" se společností ITBUSINESS, s. r. o., IČ 274 49 688, se
sídlem Jiráskova 600, 295 01 Mnichovo Hradiště, na zatížení pozemků p. č. 2085/1 ostatní plocha –
jiná plocha, p. č. 2085/28 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2085/29 ostatní plocha – ostatní
komunikace,  p.  č.  2085/30  ostatní  plocha  –  jiná  plocha,  p.  č.  2219/1  ostatní  plocha  –  ostatní
komunikace, p. č. 2221 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2222/1 ostatní plocha – zeleň, p. č.
2237 ostatní plocha – zeleň, p. č. 2427 ostatní plocha – ostatní komunikace v katastrálním území
Mnichovo Hradiště za jednorázovou náhradu ve výši 48.010 Kč bez DPH. DPH dle platného cenového
předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

179/2021

Rada  města  bere  na  vědomí  ukončení  nájemní  smlouvy  o  umístění  reklamy,  uzavřené  dne
25.02.2008, s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke
dni 30.06.2021.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.05.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

180/2021

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální 1/22 pozemku p. č. 1470/1 o
výměře  496  m2  ostatní  plocha  -  manipulační  plocha  v  k.  ú.  Mnichovo  Hradiště  s  paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 10 Kč/m2/rok, t. j. 225 Kč/rok.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.05.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

181/2021
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Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na prodloužení
n á j m u  b y t u  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,  M n i c h o v o  H r a d i š t ě
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Mnichovo  Hradiště  na  dobu  určitou  6  měsíců,  tj.  do
30.11.2021.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.05.2021

Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

182/2021

Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2020/0001 uzavřené se společností H-INTES
s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, na akci "Revitalizace Masarykova
náměstí v Mnichově Hradišti", který spočívá ve zvýšení celkové ceny díla na 44.473.879,35 Kč bez
DPH z důvodu změn v provádění stavby v I. pololetí 2021 uvedených v návrzích změn č. 11 až 13.
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.05.2021 (uzavřít dodatek)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

183/2021

Rada města schvaluje výjimku z Vnitřní normy č. 8 k postupu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu  a  souhlasí  s  vystavením objednávky  společnosti  Asacont  s.r.o.  463  45  Lažany  93,  IČ
08712336 na vybudování kontejnerových stání v ulicích Jaselská a Lidická v částce 245.100 Kč bez
DPH formou přímého nákupu za cenu obvyklou v místě plnění jednomu dodavateli.
 
Z: vedoucí odboru IKH
T: 21.05.2021 (podpis objednávky)
 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

184/2021

Rada města schvaluje nabídku a uzavření smlouvy na vypracovaní projektové dokumentace pro
zadání  stavby  Rozšíření  kapacit  MŠ  Mírová  na  základě  výjimky  z  Vnitřní  normy  č.  8  s  Ing.
Vratislavem Salabou,  Smrčí  35,  Mírová pod Kozákovem 511 01,  a  zároveň schvaluje  ukončení
smlouvy  na  Úpravu  a  doplnění  projektové  dokumentace  pro  územní  a  stavební  řízení  včetně
inženýrské  činnosti  na  akci  Rozšíření  kapacit  MŠ  Mírová  v  Mnichově  Hradišti,  uzavřené  dne
22.07.2020 se společností DKBohemia Investment s.r.o. dle článku 10.5.

Z: vedoucí odboru IKH (podpis smlouvy)
T: 28.05.2021

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

185/2021

Rada  města  schvaluje  nabídku  a  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracovaní  projektu  interiéru
rekonstrukce objektu č.p. 299, „KLUB“ na základě výjimky z Vnitřní normy č. 8 s projekční kanceláří
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esté architekti s.r.o., Přístavní 1363/1, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO 04262450.

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.05.2021 (podpis smlouvy)

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

186/2021

Rada města schvaluje pořadí uchazečů na těžbu a odkup dřeva z lokalit Horka a Sychrov dle výběru
hodnotící komise ze dne 12.05.2021 a uzavření smlouvy s firmou ALMEA s.r.o., 262 72 Počaply 3, IČ:
27223701 (nabídková cena 292.950,00 Kč bez DPH).

Z: vedoucí odboru IKH
T: 21.05.2021 (informovat zájemce)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

187/2021

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2021 ve výši 88.580 Kč Dobrovolnému svazku obcí
EKOD, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, IČ: 06523862.

Z: místostarosta města
T: 19.05.2021 (proplacení faktury)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

188/2021

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy dle přiloženého návrhu s Mikroregionem Český ráj,
Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř, IČ 69155950, o poskytnutí daru ve výši 14.000 Kč na pokrytí nákladů na
úhradu ztráty z provozu cyklobusů v Českém ráji v roce 2021.

Z: místostarosta města
T: 31.05.2021 (podpis smlouvy)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

189/2021

Rada  města  souhlasí  s  prodloužením  doby  realizace  projektu  MAP  II  Mnichovohradišťsko  do
30.06.2022 (prodloužení o 3,5 měsíce).
 
Z: vedoucí FŠO
T: ihned (informace vedoucí projektu MAP II)
 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

190/2021

Rada  města  uděluje  souhlas  příspěvkové  organizaci  Mateřská  škola  města  Mnichovo  Hradiště,
Mírová 683, k čerpání rezervního fondu organizace v roce 2021 do výše 20.000 Kč na nákup nové
myčky nádobí.
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Z: vedoucí FŠO
T: ihned (informovat PO)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

191/2021

RaMě schvaluje za období prosinec 2020 - květen 2021 odměny ředitelům příspěvkových organizací
města v následující výši:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxx Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč

Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za
měsíc květen 2021, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 2021.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

192/2021

Rada města souhlasí s  pořízením a publikováním fotografie předmětu i. č. 690 ze sbírek Muzea
města Mnichovo Hradiště pro Folklorní soubor Horačky, z.s., Na Žižkově 159, Český Dub IV, 463 43
Český Dub, IČ: 46747699.
 
Z: vedoucí muzea
T: ihned
 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

193/2021

Rada města odvolává dle § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a
dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v
platném znění, na návrh tajemnice Městského úřadu Mnichovo Hradiště  Bc. Josefa Záhoru z funkce
vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví k termínu 31.07.2021.

Z: tajemnice MěÚ
T: 31.07.2021

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

194/2021

Rada  města  schvaluje  návrh  námitek  č.j.:  MH-OIKH/6314/2021  ke  společnému  stavebnímu  a
územnímu řízení pro stavbu "Přístavba skladovací haly v areálu společnosti RP Fortis a.s. v Mnichově
Hradišti, ul. Hrnčířská č. p. 1557 na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1338/2, 1339/2,
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2547/3, 2547/1, 2548 a 2549/1 v katastrálním území Mnichovo Hradiště", s  tím že do námitek budou
ještě doplněny odstavce týkající nedostatečných vnitroareálových kapacit parkování pro návštěvy a
zaměstnance, požadavku na maximální výšku haly v souladu s návrhem nového územního plánu a
požadavku na zahrnutí majitelů blízkých obytných nemovitostí jako účastníků řízení.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 21.5.2021(odeslání dokumentu příslušnému stavebnímu úřadu)

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

195/2021

Rada města žádá právničku města o prověření možnosti vydání stavební uzávěry pro plochu P59Z
současného územního plánu města.
 
Z: tajemnice MěÚ
T: 31.05.2021
 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

196/2021

Rada města schvaluje odpuštění místního poplatku za zábor veřejného prostranství pro restaurační
předzahrádky v roce 2021.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned

Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

František Ouředník
ověřovatel
 

 

Ing. Jan Mareš
místostarosta

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta


