
Strana 1 (celkem 5) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 13 ze dne 07.04.2014 

 

č. 133 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 804 o vý-
měře 60 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.04.2014 

č. 134 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 658/1 o výměře 
5 488 m2 v k. ú. Ptýrov.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.04.2014 

č. 135 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2013 ve výši 1.960 Kč Asociaci muzeí 
a galerií ČR, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 61383716.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.04.2014 ( informovat p. Dumkovou ) 

č. 136 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města následující rozdělení státní finanční pod-
pory a příspěvku města z Programu regenerace MPZ Mnichovo Hradiště v roce 2014: 
nemovitá 
kulturní 

památka 
 

akce obnovy státní podpora 
(v tis. Kč) 

příspěvek 
obce 

(v tis. Kč) 

prostředky. 
vlastníka 
(v tis. Kč) 

hodnota 
prací v r. 

2014 
(100%) 

Dům č.p. 
1502 

výměna dřevě-
ných oken  180 42 150 372 

Dům č.p. 
239    

nátěr oken a 
dveří 220  220 440 

Celkem  400 42 370 812 

Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 137 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 950 o výměře 38 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště H. Urbanové za roční nájemné 114 Kč, s 6 měsíční výpovědní lhůtou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.04.2014 

č. 138 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
461/1 o výměře 1898 m2 v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště V. Zelenému.    
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě)  

č. 139 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej částí pozemků p. 
č. 1341/1 o výměře cca 109 m2 a p. č. 1360/1 o výměře cca 34 m2 v kat. území Mni-
chovo Hradiště P. a P. Černým za kupní cenu 150.000 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 140 
Rada města nedoporučuje ZaMě ke schválení prodej pozemku p. č. 907/8 o výměře 
102 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Dneboh S. Fantovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 
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č. 141 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi lesního pozemku 
p. č. 383 o výměře 66 287 m2 v kat. území Dneboh za kupní cenu 505.000 Kč.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 142 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku 
p. č. 2529/12 o výměře 156 m2 orná půda v kat. území Mnichovo Hradiště od 
J. Grégrové, R. Jíry, K. Steigerwalda, M.Steigerwaldové a P. Šklibové za kupní cenu 
50 Kč/m2, celkem 7.800 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T :17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 143 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu částí pozemků 
p. č. 533, 525/1, 532, 522, 911/2 o výměře 500 m2 za část pozemku p. č. 521/3 o vý-
měře 500 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště s M. Šťastným.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 144 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku 
p. č. 675/7 o výměře cca 4 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od I. a P. 
Röslerových za kupní cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 145 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku 
p. č. 673/1 o výměře cca 2 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od M. Švermy 
a V. Švermy za kupní cenu 100 Kč/m2. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 146 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku 
p. č. 673/7 o výměře cca 6 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od J. a J. Kra-
cíkových za kupní cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 147 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku 
p. č. 673/13 o výměře cca 3 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od H. a S. 
Bašusových za kupní cenu 100 Kč/m2. 
Z: ved. odboru SMRM      
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 148 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi části pozemku 
st. p. č. 173 o výměře cca 3 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště od M. Kroupy 
za kupní cenu 100 Kč/m2. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě)  

č. 149 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku dle geom. 
plánu č. 1780-52/2009 p. č. 2578/49 o výměře 79 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště 
od M. Bobka a Ž. Březovské  za kupní cenu 790 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 
  



Strana 3 (celkem 5) 

č. 150 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy 
na dar vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace v lokalitě „Nad Dolci“ v kat. 
území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 151 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy 
na povrchy místních komunikací a schodiště v lokalitě „Nad Dolci“ na pozemcích p. č. 
2578/2, 2578/3, 2578/4, 2578/6, 2578/7, 2578/8, 2578/34, 2578/49, 609/1 v kat. území 
Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 152 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků p. č. 2578/4 
o výměře 3331 m2 orná půda, p. č. 2578/8 o výměře 251 m2 orná půda v kat. území 
Mnichovo Hradiště od J. Grégra, V. Kašpara, M. Pospíšila, A. Šramkové za kupní cenu 
10 Kč/m2, celkem 35.820 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 153 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků p. č. 2578/3 
o výměře 1885 m2 a p. č. 2578/34 o výměře 47 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště od 
V. Horny za kupní cenu 10 Kč/m2, celkem 19.320 Kč.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě)  

č. 154 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 2578/2 
o výměře 710 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště od I. Krejbicha za kupní cenu 
10 Kč/m2, celkem 7.100 Kč.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě)  

č. 155 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě se spol. LINPAC Packaging s. r. o., se sídlem Mnichovo 
Hradiště, Černá silnice 1457. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 17.04.2014 (materiál pro ZaMě) 

č. 156 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako zá-
stupce města Mnichovo Hradiště na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Mladá. Boleslav, a.s., IČ: 46356983,  která se bude konat dne 12.06.2014 Mgr. Jiří-
ho Bínu a jako jeho náhradníka pana Františka Ouředníka s tím, že je oprávněn na této 
valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město Mnichovo Hra-
diště jako akcionář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat 
v ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnos-
ti, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou 
předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému 
programu. 
Z. starosta města 
T: 18.04.2014 (předložit materiál ZaMě) 
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č. 157 
Rada města schvaluje uzavření smluv na poskytování služeb elektronických komuni-
kací NS-436452 s platbou 5.280,07 Kč/měsíc a NS-436453 s platbou 528,04 Kč/měsíc 
na dobu neurčitou se společností Dragon internet, a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kos-
monosy. 
Z: ved. odboru VV 
T: ihned 

č. 158 
Rada města schvaluje nabídku pana Josefa Tříšky, Za Černým mostem 266/2, 198 00 
Praha 9-Kyje, IČO: 47138289 na pronájem části pozemku č. 608/1, 609/1, 2351/1, 
2351/6 a 2351/7 v k.ú. Mnichovo Hradiště za účelem provozování lidové technické zá-
bavy a stánkového prodeje na Anenské pouti 2014, konané ve dnech 26.07. a 
27.07.2014 v Mnichově Hradišti, za částku 135.000 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: informovat uchazeče do 11.04.2014   

č. 159 
Rada města doporučuje ZaMě schválit aktualizaci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny Mnichovo Hradiště pro období 2014 - 2018, zpracovanou Ateliérem NAO 
spol. s r.o., Jasmínová 2611, Praha 10 pod číslem zakázky 462/2013 
Z: vedoucí odboru SMRM  

          T: 17.04.2014 (předložit ZaMě) 
č. 160 

Rada města ukládá odboru SMRM prověřit možnost prohlášení za nemovitou kulturní 
památku u těchto objektů:  čp. 1 - radnice, čp. 34 - městský dům na náměstí, čp. 163 - 
lidové stavení v Zámecké ulici, čp. 173 - lidové stavení v Hluboké ulici, čp. 299 - budo-
va klubu na náměstí.  
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 02.05.2014 (předložení zprávy) 

č. 161 
Rada města ukládá odboru SMRM prověřit možnost zřízení finančního fondu pro opra-
vy nepamátkových objektů nacházejících se v památkové zóně města Mnichovo Hra-
diště.   
Z: ved. odboru SMRM  
T: 02.06.2014 (předložení návrhu) 

č. 162 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku na rekonstrukci výtahu v objek-
tu DPS, Družstevní 1451 v Mnichově Hradišti: 
Poř. Uchazeč, sídlo:  IČ: Cena bez DPH:  
1. VHL, s.r.o., Mánesova 20, 120 00 Praha 2 636 77 521 226.550 Kč 
2. ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní ul., 500 03 

Hradec Králové 
422 28573 267.650 Kč 

3. MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII, 
460 07 Liberec 

61328952 331.000 Kč 

Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  15.04.2014 (informovat uchazeče) 

č. 163 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Nátěr výplní otvorů objektu 
č.p. 239 na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti“ s firmou Vladimír Koudelka - 
BONAS, Václava Klementa 4, 293 01 Mladá Boleslav; IČ: 40020657, za částku 
440.000 Kč bez DPH.  
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  14.04.2014 (informovat uchazeče) 
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č. 164 
Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na opravu splaškové kanalizace základní školy 
Sokolovská č.p. 56, Mnichovo Hradiště, se společností ELGO CZ,s.r.o., Újezd 1 400, 
470 01 Česká Lípa, IČ: 25479911, za částku 101.447,48 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 16.04.2014 (zajištění podpisu smlouvy) 

č. 165 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 26.09.2011 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s J. Dunkovou na dobu urči-
tou 3 měsíce, tj. do 30.06.2014.  
Z: vedoucí  odboru  SMRM 
T: 15.04.2014 (uzavřít dodatek) 

č. 166 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2013 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště s D. Bendigovou na dobu urči-
tou 2 měsíce, tj. do 31.05.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.04.2014 

č. 167 
Rada města v souladu s § 166 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, nevyhlašuje konkurs na ředitele Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, Mnichovo Hradiště. Funkční období – doba trvání pracovního poměru na dobu ur-
čitou ředitelky jmenované základní školy Mgr. Vlasty Dittrichové se prodlužuje o 6 let 
do 31.07.2020. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

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

 
 
 

MUDr. Dagmar    K a r á s k o v o u 
ověřovatel 


