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Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště

 č. 13, které se uskutečnilo dne 13. 6. 2022

usnesení č. 313/2022

Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Ondřeje Knoblocha.

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

usnesení č. 314/2022

Rada města schvaluje předložený návrh programu svého dnešního jednání.

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

usnesení č. 315/2022

Rada města schvaluje zánik pohledávky (vzdání se práva na pohledávku) v celkové výši 3.386 Kč po
zemřelém  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  posledně  bytem  xxxxxxxxxxx,  Mnichovo  Hradiště,  vzniklé  za
neuhrazené  vyúčtování  služeb  z  důvodu  její  nevymahatelnosti.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022

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

usnesení č. 316/2022

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků p. č. 2638/5 o výměře 240 m2 ostatní
plocha – ostatní komunikace, p. č. 2638/9 o výměře 898 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č.
2638/11 o výměře 88 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2639/10 o výměře 197 m2 orná
půda, p. č. 2649/1 o výměře 85 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. č. 2642/3 o výměře 161 m2

ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Kofola, a. s., IČ 277 67
680, se sídlem Černá silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště, za cenu 200 Kč/m2 s tím, že před
podpisem kupní smlouvy bude uzavřena Smlouva o finančním příspěvku dle Zásad rozvoje území
města Mnichovo Hradiště.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned (materiál do ZaMě)

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

usnesení č. 317/2022

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej nezbytných částí pozemků p. č. 2639/3 o výměře
223 m2 orná půda, p. č. 2446/11 o výměře 248 m2 ostatní plocha – silnice, p. č. 2640/3 o výměře 3145
m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště společnosti Kofola, a. s., IČ 277 67
680, se sídlem Černá silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště, dle zákresu, za cenu 100 Kč/m2, s tím,
že před podpisem kupní smlouvy bude uzavřena Smlouva o finančním příspěvku dle Zásad rozvoje
území města Mnichovo Hradiště.
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Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned (materiál do ZaMě)

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

usnesení č. 318/2022

Rada města pověřuje odbor IKH zadáním zpracování znaleckého posudku na určení tržní hodnoty
nemovitých věcí, a to pozemků p. č. 2085/11 o výměře 177 m2 zastavěná plocha, součástí je stavba
bez č. p./č. e., technické vybavenosti, p. č. 2085/31 o výměře 3748 m2 ostatní plocha – jiná plocha -
část pozemku o výměře cca 420 m2 (dle zákresu), p. č. 2085/35 o výměře 68 m2 zastavěná plocha,
součástí je stavba bez č. p./č. e., technické vybavenosti, p. č. 2085/39 o výměře 230 m2 zastavěná
plocha, součástí je stavba bez č. p./č. e., technické vybavenosti a p. č. 2085/28 o výměře 4488 ostatní
plocha - ostatní komunikace - část pozemku o výměře cca 430 m2 (dle zákresu) v k. ú. Mnichovo
Hradiště. Po vypracování znaleckého posudku bude žádost znovu projednána v orgánech města.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022 (zadání zpracování znaleckého posudku)

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

usnesení č. 319/2022

Rada  města  souhlasí  s  podáním  žaloby  na  vymáhání  dlužného  nájemného  za  užívání  bytu
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 ,  p r o t i
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mnichovo Hradiště a se zmocněním v zastupování v této
věci JUDr. Ivou Misíkovou, Smetanova 834, Mladá Boleslav.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 31.07.2022

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

usnesení č. 320/2022

Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 7 ks exteriérových
výstavních panelů vyhlášené výzvou k podání nabídek ze dne 12.04.2022.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 24.06.2022 (informovat oslovené dodavatele) 

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

usnesení č. 321/2022

Rada města schvaluje nabídku společnosti Brabec a Brabec stavební, s.r.o., Nádražní 193, 463 31
Mníšek,  IČO:  25493540,  na  provedení  stavebních  prací  v  hodnotě  1.498.365,99  Kč  bez  DPH,
spočívajících  v  součinnosti  s  obnovou  povrchů  vozovek  při  opravách  a  výměnách  plynovodu,
kanalizace a vodovodu v ulicích Komenského a B. Němcové. Rada města souhlasí s výjimkou z
Vnitřní  normy č.  8,  spočívající  v  přímém zadání  zakázky z  důvodu nutné koordinace s  dalšími
investory.

Z: vedoucí odboru IKH



3/5

T: 30.06.2022 (vystavení objednávky)

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

usnesení č. 322/2022

Rada města schvaluje doplnění mobiliáře Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti o autobusový
přístřešek a sedací  bloky podle návrhu spol.  Rehwaldt Landschaftsarchitekten z května 2022 a
ukládá odboru IKH pokračovat v přípravě realizace. 

Z: vedoucí odboru IKH
T: 20.06.2022 (informovat zhotovitele stavby)

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

usnesení č. 323/2022

Rada města schvaluje výsledky VŘ na akci Výměna vstupních dveří z vestibulu do haly pošty a
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě fa Eltro Šťastný
s.r.o., Nákladní 326, Mnichovo Hradiště, IČ: 27160521, za nabídkovou cenu 269.741,00 Kč bez DPH.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 30.06.2022 (uzavření smlouvy)

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

usnesení č. 324/2022

Rada města revokuje usnesení  č.  299/2022 ze dne 06.06.2022,  kterým byla schválena výpověď
smlouvy o zajištění údržby veřejného osvětlení ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech s
panem Miroslavem Šťastným, se sídlem Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 16547888.

Z: vedoucí odboru IKH
T: ihned

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

usnesení č. 325/2022

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o zajištění údržby veřejného osvětlení ve městě Mnichovo
Hradiště a v místních částech se společností ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., se sídlem Nákladní 326, 295
01 Mnichovo Hradiště, IČ: 27160521, tak, aby smlouva byla ukončena k 31.12.2022, a ukládá odboru
IKH zahájit přípravu zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele služby.

Z: vedoucí odboru IKH
T: 15.06.2022 (odeslání výpovědi)

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

usnesení č. 326/2022

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat návrh Závěrečného účtu města Mnichovo
Hradiště za rok 2021 (včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021) a
schválit celoroční hospodaření města za rok 2021 bez výhrad. 
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Z: vedoucí FŠO
T: ihned

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

usnesení č. 327/2022

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za
rok  2021  včetně  hospodářského  výsledku  běžného  účetního  období:  zisk  v  hlavní  činnosti
51.519.772,40  Kč,  zisk  v  hospodářské  činnosti  3.242.050,91  Kč.  Hospodářský  výsledek  bude
převeden na účet „432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období".

Z: vedoucí FŠO
T: ihned 

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

usnesení č. 328/2022

Rada města  doporučuje  zastupitelstvu města  schválit  Změnu rozpočtu -  rozpočtové opatření  č.
3/2022 s následující úpravou: kapitálové výdaje, doplnění položky č. 7, § 2212 Silnice, organizace
1076, akce Lokalita "Na Habeši" - chodníky, parkování, původní rozpočet 500 tis. Kč , navýšení o
1.500 tis. Kč, upravený rozpočet 2.000 tis. Kč.

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned

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

usnesení č. 329/2022

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schvalovat změnu Plánu hospodářské činnosti na rok
2022.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

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

usnesení č. 330/2022

Rada města doporučuje zastupitelstvo města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města na období
2023 -2025 dle návrhu v příloze.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

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

Ondřej Knobloch
ověřovatel
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Ing. Jan Mareš
místostarosta

Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
starosta


