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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 22 ze dne 30.06.2014 

 

č. 294 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 16.06.2014 
Z: místostarosta města 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 295 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS, Mnichovo Hradiště, V. 
Glogrovi a H. Glogrové.  
Z:  vedoucí odboru SVZ 
T: 12.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 296 
Rada města schvaluje jednotné vstupné 30 Kč do Muzea města Mnichovo Hradiště na 
výstavu Historické cukrárny konanou v červenci a v srpnu 2014.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 02.07.2014 (informovat vedoucí muzea) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 297 
Rada města schvaluje Plán financování obnovy majetku – kanalizace v Mnichově Hra-
dišti, m. č. Veselá a bere na vědomí předběžnou kalkulaci ceny stočného u kanalizace 
ve Veselé pro r. 2015.  
Z: ved. odboru SMRM)  
T: 14.07.2014 (předat PFO finančnímu odboru 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 298 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín na pozemek p. č. 2381 v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 299 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku par. č. 418 o 
výměře 195 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 300 
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 17.08.2006 na proná-
jem zdravotnických prostor v objektu polikliniky čp. 393 ve Švermově ul. s Oblastní 
nemocnicí Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Václava 
Klementa 147, Mladá Boleslav, který se týká ukončení nájmu interní ambulance a re-
cepce.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 301 
Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč na pořádání Jízdy parních vlaků pro 
občanské sdružení Klub přátel železnic Českého ráje, Nádražní 1109, 511 01 Turnov, 
IČ:49294211. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.07.2014 (informovat žadatele)  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 302 
Rada města:  
1) schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Mni-

chovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště. 

2) ukládá řediteli základní školy Mgr. Jiřímu Čermákovi v rámci zpracování účetnictví 
zajistit splnění opatření navržených v části VIII. Zprávy o provedené veřejnosprávní 
kontrole za rok 2013, termín do 31.12.2014. 

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 303 
Rada města:  
1) schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola města 

Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001. 

2) ukládá ředitelce základní školy Aleně Volfové v rámci zpracování účetnictví zajistit 
splnění opatření navržených v části VIII. Protokolu o provedené veřejnosprávní 
kontrole za rok 2013, termín do 31.12.2014. 

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 304 
Rada města: 
1) schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Mni-

chovo Hradiště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010. 

2) ukládá ředitelce základní školy Mgr. Vlastě Dittrichové v rámci zpracování účetnictví 
zajistit splnění opatření navržených v části VIII. Zprávy o provedené veřejnosprávní 
kontrole za rok 2013, termín do 31.12.2014. 

Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 305 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2014 s auditorkou Ing. Ivanou Schneiderovou, Mašov 238, 511 01 Turnov, 
osvědčení KAČR č. 1840, dle předloženého návrhu.  
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned   
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 306 
Rada města schvaluje pronájem pozemku par. č. 461/1 o výměře 1 898 m2 v kat. úze-
mí Podolí u Mnichova Hradiště s M. Broncové za roční nájemné 300 Kč, na dobu urči-
tou 5 let a následně na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 307 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Masarykovo náměstí, 
Mnichovo Hradiště s V. Šimůnkovou za navrhované měsíční nájemné 3.560 Kč, na do-
bu určitou 1 rok, tj. do 31.07.2015 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí ná-
jemce jistinu ve výši trojnásobku měsíčního předpisu úhrad. V případě odstoupení to-
hoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníka M. Žaludo-
vou za navrhované měsíční nájemné 4.100 Kč.  
Z: vedoucí odboru SMRM        
T: 15.07.2014  (uzavřít nájemní smlouvu) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 308 
Rada města uděluje souhlas s podnájmem bytu - Masarykovo náměstí, Mnichovo Hra-
diště dle § 2275 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník M. Kočové na podnájem bytu 
Š. Ouředníkové po dobu nepřítomnosti M. Kočové v ČR s podmínkou, že cena podná-
jmu nepřesáhne cenu nájmu. 
T: 15.07.2014  (informovat žadatele) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 309 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Studentská, Mnichovo Hradiště s J. Dunkovou na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 
31.12.2014.  
Z:  vedoucí  odboru  SMRM 
T:  07.07.2014 (uzavřít NS) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 310 
Rada města schvaluje uhrazení daně z nabytí nemovitosti v celkové výši 312 Kč 
z kupní ceny za koupi pozemku p. č. 2529/12 v kat. území Mnichovo Hradiště od J. 
Grégrové, R. Jíry, K. Steigerwalda, M. Steigerwaldové a P. Šklibové. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 311 
Rada města schvaluje zakoupení modulu „Záchranný kruh“ za roční poplatek 1.500 Kč 
bez DPH (1.815 Kč včetně DPH). 
Z: vedoucí  odboru  KVÚ 
T: 30.09.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 312 
Rada města Mnichovo Hradiště dle § 102 odst. 2, písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění projednala zprávu o personálních záležitostech na odborech VŽP, 
SMRM a VV Městského úřadu Mnichovo Hradiště a na návrh tajemníka MěÚ Ing. Ja-
roslava Hašlara pověřuje řízením Odboru vnitřních věcí Ing. Michaelu Drahošovou po 
dobu léčení vedoucí odboru Hany Bartoňové. 
Z: tajemním MěÚ 
T: 01.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 313 
Rada města schvaluje příspěvek ve výši 4.000 Kč Základní umělecké škole, Palackého 
38, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 70838704, na pořádání výstavy prací žáků ZUŠ a 
vzácných lastur v průběhu letních prázdnin 2014 v ateliéru Konírna.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 02.07.2014 (informovat žadatele)  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 314 
Rada města schvaluje  
- projektovou dokumentaci „Přestavba WC v knihovně, Turnovská 717, Mnichovo 

Hradiště“, vypracovanou ateliérem SEWAGA s.r.o., Jiráskova 970, Mnichovo Hra-
diště pod zak.č. 15/14     

- výzvu k podání nabídky vypracovanou odborem SMRM 20.06.2014 
- složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM 
- ukládá oslovit tyto uchazeče:  

1) Lipraco, s.r.o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, 
2) Pavel Piskač, Klášter Hradiště nad Jizerou 191, 294 15 Klášter Hradiště nad Ji-

zerou 
3) Nohynek & Nohynek, s. r. o., Tylova 521, Mnichovo Hradiště 

Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 11.07.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 315 
Rada města schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu se spo-
lečností E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 260 782 01, za cenu 699 Kč za 1 MWh bez DPH.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2014 (podpis smlouvy)  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 316 
Rada města schvaluje organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zase-
dání ZaMě konaného dne 23.06.2014 
Z: Tajemník MěÚ 
T:  04.07.2014 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 317 
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle Statutu FRB na území města Mnichovo 
Hradiště ve výši 154.000 Kč T. Hradiskému na opravu a úpravu objektu rodinného do-
mu - Mnichovo Hradiště, který je ve výlučném vlastnictví žadatele. Účel půjčky dle sta-
tutu FRB:  4) Půdní vestavba, výše půjčky 60.000 Kč, 5) Výměna oken u bytové jed-
notky, výše půjčky 44.000 Kč, 8) Vytápění, výše půjčky 50.000 Kč.  
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně /vyrozumění žadatele/ 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 318 
Rada města schvaluje vyslání místostarosty Mgr. Jiřího Bíny do partnerského města 
v SRN Erzhausenu ve dnech 15. až 20. července 2014 u příležitosti konání meziná-
rodního sportovního a kulturního setkání mládeže, kterého se zúčastní i mládež 
z Mnichova Hradiště. Stravné a kapesné bude poskytnuto dle zásad schválených 
ZaMě.  
 Z: vedoucí FŠO 
 T: ihned (po předložení dokladů) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 319 
Rada města schvaluje  
- projektovou dokumentaci „Stavební úpravy čp. 897 pro zřízení hlídacího centra 

předškolních dětí“ vypracovanou ateliérem Anitas, s.r.o., Masarykovo náměstí 
1145, 295 01 Mnichovo Hradiště pod zak. č. 52/2014     

- výzvu k podání nabídky vypracovanou odborem SMRM 26.06.2014 
- složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM 
- ukládá oslovit tyto uchazeče:  

1) Lipraco, s.r.o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, 
2) Nohynek & Nohynek, s. r. o., Tylova 521, Mnichovo Hradiště 
3) Fanta Václav – Obnova staveb.cz, V cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště 
4) Adapta Skála, s.r.o., Jiráskova 601, 295 01 Mnichovo Hradiště 
5) Klouček Jan, čp. 44, 294 13 Mohelnice nad Jizerou 

Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.07.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

 


