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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 25 ze dne 11.08.2014 

 

č. 350 
Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schvaluje  
a) Informační koncepci dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky 
č.529/2006 

b) Politiku bezpečnosti informací dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vy-
hlášky č.529/2006 

Z: Ing. Jaroslav Hašlar, tajemník MěÚ  
T:  31.08.2014   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 351 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS, Družstevní 1451, Mni-
chovo Hradiště Svobodové K. 
Z:  vedoucí odboru SVZ 
T: 25.08.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 352 

Rada města schvaluje  přidělení bytu zvláštního v DPS, Družstevní 1451, Mnichovo 
Hradiště Fűsové L. 
Z:  vedoucí odboru SVZ 
T: 25.08.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 353 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Mnichovo Hradiště – ulice Iva-
na Olbrachta – rekonstrukce ulice“: 
1.  Colas CZ, a. s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy, IČ 26177005, cena 

3.966.989 Kč bez DPH 
2. SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094, cena 

4.522.556 Kč bez DPH 
3. Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, cena 

4.737.417,42 Kč bez DPH  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 25.08.2014 (informování uchazečů)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 354 
Rada města schvaluje dokumentaci pro provedení rekonstrukce otopné soustavy ZŠ 
Studentská č.p. 895, Mnichovo Hradiště, vypracovanou projekční kanceláří A-projekt, 
s.r.o., Dvořákova 21, 699 02 Znojmo a ukládá odboru SMRM pokračovat ve výběru 
zhotovitele až začátkem roku 2015. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 19.08.2014 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 355 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1539/4 o výměře 49 
m2 manipulační plocha v kat. území Mnichovo Hradiště.  
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 356 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 2556/46 o výměře 
141 m2 manipulační plocha, p. č. 2556/53 o výměře 18 m2 manipulační plocha v kat. 
území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM   T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 357 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku p. č. 161/1 a p. č. 
161/2 za část pozemku p. č. 295 na rozšíření komunikace.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 358 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků dle geometric. plánu č. 
2126-290/2014 části pozemku díl „d“ p. č. 2351/4 o výměře 13 m2 za díl „a“ pozemku p. 
č. 2350 o výměře 5 m2 a díl „b“ p. č. 2351/1 o výměře 8 m2 v kat. území Mnichovo Hra-
diště.  
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 359 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemků p. č. 2797/1 
o výměře 3276 m2, p. č. 2797/3 o výměře 511 m2, p. č. 2797/6 o výměře 1799 m2, p. č. 
2529/22 o výměře 206 m2 a částí pozemku zastavěných silnicí II/268 p. č. 2446/15, 
2797/13, 2797/14 v kat. území Mnichovo Hradiště.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 360 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2619 o výměře 
cca 70 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM      
T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 361 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků dle geom. plánu č. 454-
41/2014 p. č. 904/5 o výměře 1 m2 za p. č. 673/23 o výměře 9 m2 v kat. území Veselá u 
Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM     T: 20.08.2014 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 362 

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: „Zřízení zádveří šatny hasičů, 
Hřbitovní 316/4 Mnichovo Hradiště, hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM a 
ukládá oslovit následující uchazeče: 
1) NOHYNEK & NOHYNEK s.r.o., Tylova 521, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ:25076876 
2) Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště    IČ: 48689971 
3) Pavel Piskač, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 191       IČ: 67420851 
4) Petr Michal, Křemenská 75, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá   IČ: 14778432 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 13.08.2014 (odeslání výzev a zveřejnění na webových stránkách) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 363 

Rada města bere na vědomí zápis o hodnocení nabídek ze dne 24.07.2014 na zhotovi-
tele akce „Přestavba WC v knihovně, Turnovská 717, Mnichovo Hradiště“ a schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky vypracovanou odborem SMRM dne 31.07.2014 
- složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM 
- oslovit tyto uchazeče:  
1) Jan Klouček, Mohelnice n. J. 44, 294 13 Mohelnice n. J., IČ:42703131 
2) S – Top, s. r. o., Novina 162, 460 01 Kryštofovo Údolí, IČ: 28744381 
3) DKK Stav, s. r. o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, IČ: 27349187 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T: 18.08.2014 (rozeslání výzev a zveřejnění na webových stránkách) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 364 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „elektroinstalace HZ Hřbitovní 
316, Mnichovo Hradiště“ se zhotovitelem Pavel Badalec, 295 01Ptýrov 2,IČ: 43179941, 
za částku 286.635 Kč bez DPH, bez výběrového řízení.  
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  26.08.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 365 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci oprava balkonu nad vstupem 
domova Modrý kámen, Nerudova 1470 Mnichovo Hradiště se společností NOHYNEK 
& NOHYNEK s.r.o., Tylova 521, 295 01 Mnichovo Hradiště,  IČ: 25076876, za částku 
122.392 Kč bez DPH, bez výběrového řízení. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  12.08.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 366 

Rada města schvaluje návrh složení hodnotící komise a výzvu k podání nabídky na 
zakázku „Rekonstrukce rybníku ve Lhoticích“, předloženou odborem SMRM a ukládá 
obeslat tyto uchazeče:  
1) H-INTES, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332, DIČ: 

CZ25636332;  
2) Hydro & kov, s. r. o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161, DIČ: 

CZ27720161;  
3) Ing. Zbyněk Hýzler, Jílová 1316, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 18566529 DIČ: 

CZ5611040578;  
4) Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781, 

DIČ: CZ26160781;  
5) ZIKUDA - vodohospodářské stavby, s. r. o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 

28776976, DIČ: CZ28776976. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.08.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 367 

Rada města bere na vědomí dopis manželů Patočkových ze dne 03.07.2014 ve věci 
odkanalizování jejich stavebních pozemků v Turnovské ulici a odboru SMRM ukládá 
svolat v září 2014 schůzku zainteresovaných stran k řešení problematiky kanalizace 
v lokalitách č. 26 a 27 dle schváleného ÚPO. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 18.08.2014 (informovat odesílatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 368 

Rada města bere na vědomí návrh Zadání ÚP Bakov nad Jizerou ze dne 24.07.2014 a 
jako podnět pro jeho další zpracování doporučuje: 
- sledovat koordinaci zájmů měst Bakova nad Jizerou a Mnichova Hradiště v dopravě  

a dopravní infrastruktuře, zejména v oblasti cyklistické dopravy 
Z:  ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2014 (informovat pořizovatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 369 
Rada města schvaluje uzavření dohody s firmou ČR – Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR, Správa CHKO SCHKO Český ráj,  Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov, IČ 
62 93 35 91 na realizaci projektu „Dětská naučná stezka Příhrazskými skalami“. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 15.08.2014 (podepsat smlouvu) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 



Strana 4 (celkem 4) 

č. 370 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2014 ve výši 3.000 Kč Dobrovolnému 
svazku obcí Drábské světničky, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 71006621.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 29.08.2014 – zaplatit fakturu 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 371 
Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Arnošt Vajzr, Mgr. Jiří Bína, 
Stanislav Brzobohatý, Mgr. Vladimír Čermák, Ing. Jaroslav Hašlar, Mgr. Kamila Galet-
ková a Ing. Radek Matějů do partnerského města v SRN Erzhausenu ve dnech 11. až 
14. září 2014: Stravné a kapesné bude poskytnuto dle zásad schválených ZaMě. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 372 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. VI ke smlouvě o závazku veřejné služby 
k zajištění dopravní obslužnosti ve vnitrostátní linkové osobní dopravě, uzavřené podle 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 
01.01.2009 mezi Transcentrum bus, s. r. o. a městem Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 373 

Rada města ukládá místostarostovi města svolat pracovní schůzku k optimalizaci 
ostatní dopravní obslužnosti.  
Z: místostarosta města 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 374 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Bělidla, Mnichovo Hra-
diště s  Antošem Z., na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.07.2015.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.08.2014 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
   
Arnošt   V a j z r   v. r.                                                                 Mgr. Ji ří   B í n a   v.r.   
   starosta m ěsta                                        místosta rosta
  
  
 
 

Ing. Dagmar   M o c o v á  v.r. 
ověřovatel 


