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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 6 ze dne 17.02.2014 

 

č. 56 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 10.02.2014 
Z: místostarosta města 

č. 57 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 21.02.2011 na 
prodloužení nájmu bytu - Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště s – J. Markovou na 
dobu určitou 1 rok, tj. do 28.02.2015.  
Z:  vedoucí  odboru  SMRM 
T:  28.02.2014 

č. 58 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 5. rozpočtové 
opatření v roce 2013 dle přílohy (tabulky 1 – 3). 
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned   

č. 59 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o odstranění odpadů s firmou Skládka Klášter 
s.r.o., Klášter Hradiště nad Jizerou č.p. 2, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, IČ 272 
38695 na rok 2014.  
Z:odbor SMRM 
T:20.02.2014 (podpis smlouvy) 

č. 60 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.13/2013 ze dne 23.10.2013 na 
stavbu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Veselá u Mnichova Hradiště”, uzavřené se 
společností NOHYNEK & NOHYNEK, s. r. o., Tylova 521, Mnichovo Hradiště, 
IČ: 25076876, na doplnění čl. 4.2. Cena díla, o odst. 4.2.1. spočívající ve vyčíslení  
méněprácí ve výši 321.026 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 24.02.2014 (zajištění podpisu dodatku) 

č. 61 
Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.13/2013 ze dne 23.10.2013 na 
stavbu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Veselá u Mnichova Hradiště“, uzavřené se 
společností NOHYNEK & NOHYNEK, s. r. o., Tylova 521, Mnichovo Hradiště, IČ: 
25076876, na doplnění čl. 4.2. Cena díla, o odst. 4.2.2. spočívající ve vyčíslení ví-
ceprací ve výši 260.418 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 24.02.2014 (zajištění podpisu dodatku) 

č. 62 
Rada města neschvaluje nabídku společnosti ProAcqua – Eco Water Solutions CS 
s.r.o., Růžová 15, 110 00 Praha 1 na instalaci veřejné fontány na perlivou a neperlivou 
vodu. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T: 20.02.2014 (odpověď jednateli společnosti) 

č. 63 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 09.02.2011 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s P. Urbanem na dobu urči-
tou 1 rok, tj. do 28.02.2015.  
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 28.02.2014 
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č. 64 
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

a) rozpočet města na rok 2014 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh roz-
počtu na rok 2014 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, finan-
cování, rozpočty fondů města a plán hospodářské činnosti) takto: 

       čisté příjmy rozpočtu……………123.040 tis. Kč 
       čisté výdaje rozpočtu……………129.816 tis. Kč (z toho investiční 25.825 tis. Kč) 
       financování……………………        6.776 tis. Kč 

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 dle tabulky č. 9 materiálu 

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že ve výdajové stránce roz-
počtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem pro-
vozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a investičních výdajů 
dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2014. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města dále stanovit, že při realizaci jmenovitých 
investičních akcí lze do výše 10 % rozpočtu akce použít investiční prostředky na 
související neinvestiční výdaje.  

3) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že v rámci plánu hospodář-
ské činnosti nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen stanovený celkový 
objem nákladů hospodářské činnosti. 

4) Rada města doporučuje zastupitelstvu vymezit na rok 2014 limity mzdových pro-
středků pro organizační složky města a městský úřad následovně: 

a) Městský úřad Mnichovo Hradiště    – limit mzdových prostředků 19.110 tis. Kč 
b) Městská policie Mnichovo Hradiště  – limit mzdových prostředků  3.520 tis. Kč 
c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků  635 tis. Kč 
d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště  – limit mzdových prostředků  560 tis. Kč 
e) Sportovní hala BIOS                             – limit mzdových prostředků 272 tis. Kč 

5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci navrhovaného rozpočtu 
schválit v roce 2014 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím 
města a ostatním podnikatelským i nepodnikatelským subjektům: 

a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz a 
drobné opravy a údržbu nemovitostí 5.400 tis. Kč 

b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na provoz a 
drobné opravy a údržbu nemovitostí 2.752 tis. Kč 

c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz a 
drobné opravy a údržbu nemovitosti 2.570 tis. Kč 

d) Klub Mnichovo Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, IČ 47549483 – příspěvek 
na provoz klubu, městského divadla, informačního centra, kina 2.230 tis. Kč 

e) Diecézní charita Litoměřice – Za nemocnicí, Dómské náměstí 10/1, IČ 40229939 
– příspěvek na poskytování pečovatelské služby max. do výše 1.000 tis. Kč 

Z: ved. odboru FŠO 
T: ihned 
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č. 65 
Rada města souhlasí s předloženou dokumentaci pro územní řízení stavby „Inženýrské 
sítě a komunikace pro výstavbu 12 RD v k.ú. Sychrov nad Jizerou“, vypracovanou Ing. 
arch. Borisem Šonským v 10/2012, za těchto podmínek:  
-   splaškové vody budou likvidovány do kanalizační sítě nikoliv do žump 
-   stavební objekt SO 101 komunikace bude rozšířen na účet stavebníka o zpevněnou 

komunikaci pro pěší v dl. cca 25 m, zajišťující přístup z nezpevněné obecní cesty na 
pozemcích p.č. 321/1 a 306/2 v k.ú. Sychrov nad Jizerou 

- případné přeložky inženýrských sítí na pozemcích města a další veškeré činnosti 
související s výstavbou budou provedeny na účet stavebníka  

- přebytečná zemina z výkopů provedených na pozemcích města bude uložena dle 
dispozic odboru SMRM 

- do doby podání žádosti o stavební povolení investor předloží městu případné ná-
vrhy na zajištění budoucího provozu objektů komunikace, VO a splaškové a dešťo-
vé kanalizace 

- dokumentace pro stavební povolení bude během zpracování prokazatelně konzulto-
vána s odborem SMRM 

a dále rada města souhlasí s umístěním sítí stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 
výstavbu 12 RD v k.ú. Sychrov“ na městských pozemcích p. č. 306/2 a 318/1 v k. ú. 
Sychrov nad Jizerou, za těchto podmínek:  
- před žádostí o stavební povolení stavebník předloží městu návrh smluv o smlou-

vách budoucích o zřízení věcných břemen na uložení inženýrských sítí 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 18.02.2014 (informovat stavební úřad a žadatelku)  

č. 66 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Rekonstrukce výtahu v objektu 
DPS, Družstevní č.p.1451, Mnichovo Hradiště“, schvaluje hodnotící komisi podle návr-
hu odboru SMRM a ukládá oslovit následující uchazeče: 
1) MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII–Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 

IČ: 61328952 
2) VHL, s.r.o., Mánesova 20, 120 00 Praha 2, IČ: 636 77 521 
3) Václav Tříska, Valy 13, 293 01 Plazy, IČ: 40921042 
4) ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní ul., 500 03 Hradec Králové, IČ: 422 28573 
5) OTIS a.s., J.Opletala 1279, 690 02 Břeclav, IČ:42324254  
6) Výtahy Wojtaszak s.r.o., Strakonická 130,460 08 Liberec IČ: 28892526 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 03.03.2014 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

č. 67 
Rada města schvaluje Komunitní plán sociálních a návazných služeb Města Mnichovo 
Hradiště a spádových obcí na období 2013 -2017.  
Z: ved. odboru SVZ 
T: Ihned 

č. 68 
Rada města bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Mnichovo Hradiště (1. ledna - 31. prosince 2013) 
Z: ved. odboru SVZ 

č. 69 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2013 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště s D. Bendigovou na dobu urči-
tou 1 měsíc, tj. do 31.03.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.02.2014 
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č. 70 
Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti Klub Mnichovo Hradiště 
s.r.o. a dle §102 odst. 2 písm. c) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schva-
luje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti Klub Mni-
chovo Hradiště s.r.o. 
Z: tajemník MěÚ  
T: bezodkladně    

č. 71 
RaMě doporučuje ZaMě schválit návrh komise pro sport a zájmovou činnost ze dne 
13.02.2014 na poskytnutí zálohy pro Mnichovohradišťský sportovní klub ve výši 
100.000 Kč, TJ Sokol Mnichovo Hradiště ve výši 100.000 Kč, Tenisový klub Mnichovo 
Hradiště ve výši 60.000 Kč a DFK Mnichovo Hradiště, o.s. ve výši 15.000 Kč. 
Z: místostarosta 
T: ihned   
 

 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta m ěsta                                        místosta rosta
  
  
 
 

Mgr. Vladimír   Č e r m á k 
ověřovatel 

 
 


