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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 5 ze dne 10.02.2014 

č. 42 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 1684 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 642 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště spolu-
vlastníkům bytového domu za kupní cenu 400 Kč/ m2.   
Z: ved. odboru SMRM     T: 14.02.2014 (materiál pro ZaMě)  

č. 43 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 128/2 
zastavěná plocha o výměře 77 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště spol. ČEZ distribu-
ce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly za kupní cenu 1.000 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM     T: 14.02.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 44 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu části pozemku p. č. 
293/2 díl „c“ o výměře 64 m2 a části pozemku p. č. 136/8 díl „e“ o výměře cca 15 m2 za 
část pozemku p. č. 136/6 díl „d“ o výměře 31 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s M. Bur-
dou a J. Burda Olivovou.  
Z: ved. odboru SMRM     T: 14.02.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 45 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru pozemku p. č. 
2332/5 o výměře 34 m2 zastavěná plocha – vodní dílo v kat. ú. Mnichovo Hradiště od 
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.  
Z: ved. odboru SMRM     T: 14.02.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 46 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 2337/2 
o výměře 3425 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště od M. Kocmana za kupní cenu 30.000 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM     T: 14.02.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 47 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
136/1 o výměře 53.290 m2 ovocný sad a par. č. 136/2 o výměře 1515 m2 v k. ú. Sych-
rov nad Jizerou občanskému sdružení Sad u nás, se sídlem Sychrov 1.  
Z: ved. odboru SMRM     T :14.02.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 48 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a 
pozemků v areálu čp. 316 v Jiráskově ulici s M. Šéfrem, IČ 10229698 – za účelem pro-
vozovny elektromontážní firmy 
Z: ved. odboru SMRM     T: 28.02.2014 

č. 49 
Rada města schvaluje následující program veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Mnichovo Hradiště,  které se bude konat 24.02.2014 od 17:00 hodin v Klubu, s.r.o.: 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Převody nemovitostí 
4. Uzavření splátkového kalendáře (Vránová L.) 
5. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na Programu 129 120 (protipovodňová 

hráz) 
6. Změna rozpočtu – 5. rozpočtové opatření roku 2013   
7. Rozpočet města na rok 2014 
8. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města za výkon funk-

ce člena Rady města 
9. Příspěvky sportovním a zájmovým organizacím 
10. Plnění investic 2013  
11. Různé       12. Diskuse            13. Závěr 
Z: starosta města       T: 14.02.2014 (vyvěsit na úřední desku)  
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č. 50 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek p. č. 1992/4 v k. ú. Mnichovo Hradiš-
tě za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.03.2014 

č. 51 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Vybudování varovného a vý-
stražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště“ a zároveň 
schvaluje vyloučení uchazeče Empemont s. r. o., IČ: 27772179, Železničního vojska 
1472, 757 01 Valašské Meziříčí z důvodu nesplnění kvalifikačního požadavku:    
Poř. Uchazeč Se sídlem  IČ Cena bez DPH 
1. Telmo, spol. s r. o. V Celnici 1031/4, 110 00 

Praha 1 
473 077 81 6.777.009 Kč 

2. Esram s. r. o. Koberovy 5, 468 22 Železný 
Brod 

257 967 80 7.000.381 Kč 

Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 24.02.2014 (informování uchazečů)  

č. 52 
Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy č. Z S14 12 8120043617 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035 na akci „Školní jídelna Mírová, Mnichovo Hradiště“ 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 17. 02. 2014 (potvrdit smlouvu)  

č. 53 
Rada města schvaluje rozsah stavebních prací v části areálu Hřbitovní 316, Mnichovo 
Hradiště určené pro JSDH Mnichovo Hradiště a ukládá odboru SMRM pokračovat 
v přípravě realizace schválených prací. 
Z: odbor SMRM 
T: 25.02.2014 (zahájit výběr projektanta) 

č. 54 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na poskyto-
vání terénních sociálních služeb pro Spokojený domov, o.p.s., se sídlem Veselá 159, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 29043913,  ředitelka Bc. Kamila Sedláková po schvále-
ní rozpočtu města na rok 2014. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 03.03.2014 

č. 55 
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ze dne 13.01.2014 k Vnitřní normě č. 8 k postupu 
zadávání veřejných zakázek ze dne 26.11.2012. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: do 17.02.2014 (zveřejnění dodatku v rámci MěÚ) 
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