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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 23 ze dne 14.07.2014 

 

č. 320 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou dobu určitou 2 
měsíce, tj. do 31.08.2014.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.07.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 321 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Dětské hřiště Sluníčko 
v Jaselské ulici – doplnění prvku“. 
Poř Uchazeč Se sídlem IČ Počet bodů 
1. Hřiště pod Květinou, s. r. o. 

varianta č. 2 
Chlaponice 34, 397 01 
Písek 

28088085 9,70 

2. TR Antoš, s. r. o.  Na Perchtě 1631, 511 01 
Turnov 1 

48152587 9,30 

3. Hřiště pod Květinou, s. r. o. 
varianta č. 1 

Chlaponice 34, 397 01 
Písek 

28088085 8,87 

Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 21.07.2014 (informování uchazečů)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 322 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště s J. Hanzlíkovou na dobu určitou 5 let, tj. do 
31.07.2019. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.07.2014 (uzavřít NS) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 323 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Máchova, Mnichovo Hradiště s V. Holasem na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.06.2015. 
Z: vedoucí  odboru  SMRM 
T: 31.07.2014 (uzavřít NS) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 324 

Rada města neschvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku „Klubovna Veselá, I. eta-
pa“ vypracovanou odborem SMRM v 06/2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.07.2014  

  záznam o hlasování: 4 členů pro, 2 zdrželi se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 325 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Bělidla, Mnichovo Hradiště s Ž. a R. Walkowskými na dobu určitou 1 rok, tj. do 
31.07.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.07.2014 (uzavřít NS) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 326 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku „Mnichovo Hradiště – ulice 
Ivana Olbrachta – rekonstrukce ulice“, vypracovanou odborem SMRM dne 02.07.2014, 
ukládá obeslat tyto uchazeče:  
1) Colas CZ, a. s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy,  
2) H-INTES, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav,  
3) M-Silnice, a. s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové,  
4) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,  
5) Silnice Žáček, s. r. o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  
a dále schvaluje návrh odboru SMRM na složení hodnotící komise a smlouvu a spo-
lečném postupu při zajišťování stavby č. VRI/OST/2014/8u mezi městem Mnichovo 
Hradiště a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T:21.07.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 327 

Rada města: 
1) předkládá zastupitelstvu města ve smyslu usnesení ZaMě č. 79 ze dne 23.06.2014 

toto: 
a) znění otázky: Souhlasíte s tím, aby provozování výherních hracích  přístroj ů 

a alternativních video loterijních terminál ů vymezených zákonem o loteri-
ích a jiných podobných hrách bylo na území m ěsta Mnichovo Hradišt ě zce-
la zakázáno? 

b) odůvodnění návrhu:  Na základě podn ětů občanů 
c) odhad nákladů: cca 210.000 Kč  
d) stanovení výše odměn členům komisí: ve výši  1/7 z minimální mzdy pro člena 

komise a ve výši 1/5 z minimální mzdy pro p ředsedu komise  
e) návrh na změnu rozpočtu: Ano 
f) informování občanů způsobem: Letákem do poštovní schránky   

2) nedoporučuje ZaMě uspořádat referendum z důvodu vysokých realizačních nákladů 
3) doporučuje ZaMě uspořádat o této věci anketu. 
Z: vedoucí odboru VV 
T: 29.08.2014 (zaslat materiál ZaMě) 

č. 328 
Rada města schvaluje dokumenty „Systém řízení bezpečnosti dětských hřišť v Mni-
chově Hradišti“, „Rozvrh kontrol, běžné a korekční údržby dětských hřišť v Mnichově 
Hradišti a postup při úrazu, nebo jiné mimořádné události“ a vzor „Provozního řádu“, 
pro dětská hřiště v Mnichově Hradišti, vypracované odborem SMRM dne 07.07.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.07.2014 (doplnění dokumentů do příslušné dokumentace)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 329 

Rada města neschvaluje žádost Občanského sdružení mh2net, Turnovská 257, 295 01 
Mnichovo Hradiště, IČ: 266 38 142 o změnu technologie rozvodů elektronických komu-
nikací v bytových domech Poříčská 1135, Máchova 916, 917 a 918 v Mnichově Hradiš-
ti, spočívající v provedení rozvodů v ochranném kabelovém vedení. 
Z: ved. odboru SMRM     T: 21.07.2014 (informovat navrhovatele)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 330 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního účelově vázaného daru (vybavení dětské 
zahrady) ve výši 5.000 Kč v roce 2014 od dárce firmy LIPRACO, s.r.o., Hradišťská 
183/1, 293 06 Kosmonosy, IČ 25142216 
Z: vedoucí FŠO       T: ihned (oznámení souhlasu)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 331 
Rada města schvaluje uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze ge-
ografických dat (ZABAGED) a Smlouvy o užití digitálních ortofot a archivních ortofot 
s Českou republikou – Zeměměřickým úřadem. 
Z: ved. odboru VŽP 
T: 18.07.2014 (informování Zeměměřického úřadu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 332 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS, Družstevní 1451, Mni-
chovo Hradiště, pro M. Františka. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.07.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 333 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Stavební úpravy čp. 897 pro 
zřízení hlídacího centra předškolních dětí“ (stavební část): 
1. Jan Klouček, Mohelnice n. J. 44, 294 13 Mohelnice n. J., IČ 42703131, cena 

468.235,70 Kč bez DPH 
2. S – Top, s. r. o., Novina 162, 460 01 Kryštofovo Údolí IČ: 28744381, cena 

485.459 Kč bez DPH 
3. DKK Stav, s. r. o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, IČ 27349187, cena 497.448 Kč 

bez DPH 
a dále rada souhlasí s postupem zajištění realizace zakázky, navrženým odborem 

SMRM. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 17.07.2014 (informování uchazečů)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 334 

Rada města schvaluje obsah a styl psaní kroniky Mnichova Hradiště za rok 2013. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned (informovat vedoucí muzea) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta m ěsta                                        místosta rosta
  
  
 
 

Stanislav   B r z o b o h a t ý 
ověřovatel 

 


