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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 12 ze dne 08.04.2015 

 
č. 140 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města následující rozdělení státní finanční pod-
pory a příspěvku města z Programu regenerace Městské památkové zóny Mnichovo 
Hradiště v roce 2015. 

nemovitá kulturní pa-
mátka 

státní podpora 
v tis. Kč 

příspěvek ob-
ce v tis. Kč 

příspěvek 
vlastníka 
v tis. Kč 

hodnota pra-
cí 2015 
(100%) 

Dům č.p. 7 – stodola 
– oprava zdiva a zho-
tovení omítek 

45 18 45 108 

Dům č.p. 229 –oprava 
střechy a západní 
stěny domu 

230 58 198 486 

Dům č.p. 154 – opra-
va oplocení 80 30 79 189 

Dům č.p. 239 –oprava 
stěn ve vstupní hale 45 0 54 99 

Celkem 400 106 376 882 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 1 (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl 
  schválen 
č. 141 

Rada města vyjadřuje nesouhlas s postupem Odboru SMRM při řešení povolení napo-
jení pozemku p. č.1827/2 na místní komunikaci  č.89c  v Mnichově Hradišti. Vydané 
povolení nerespektuje veřejný zájem města s ohledem na již dříve zamýšlené řešení 
realizace dopravního terminálu v těsné blízkosti soukromého pozemku p.č.1827/2 a 
pozemku p. č. 1825 (ostatní plocha, využití pozemku-zeleň) ve vlastnictví města. 
Z: ved. odboru KVÚ 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 142 

Rada města trvá na dodržení lhůt vegetačního klidu pro odstranění zeleně (jasan o ob-
vodu kmene 80 cm na pozemku p. č. 1825 v majetku města). 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 143 

Rada města ukládá Odboru SMRM zajistit smluvní vztah mezi městem a  majitelem 
soukromého pozemku p. č. 1827/2 s cílem dohody spolupráce smluvních stran při bu-
doucí výstavbě dopravního terminálu. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 144 

Rada města požaduje upozornit odpovědné zaměstnance Odboru SMRM na dodržo-
vání povinností úředníka města dle § 16 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 
samosprávných celků v platném znění. 
Z: ved. odboru KVÚ 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 145 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 na pozemek p. č. 594/2 v k. ú. Lhotice u Bosně 
za jednorázovou úhradu 3.690 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bu-
de připočteno k uvedené částce bez DPH . 
Z: ved. odboru SMRM 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 146 

Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Mnichovo Hradiště“ ve výši 120.000 Kč M. Beránkovi na dům ve vlastnictví M. 
Beránka a A. Beránkové. Účel – střecha – výměna krytiny (druh půjčky dle čl. 3 odst. 9 
Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 1). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 147 

Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území měs-
ta Mnichovo Hradiště“ ve výši 100.000 Kč V. Vaníčkovi na dům ve vlastnictví V. Vaníčka. 
Účel – zateplování (druh půjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 3). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 148 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
dodatek č. 5  Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 
HELIOS FENIX č. F-10-01037 ze dne 09.12.2010 v předloženém znění (výměna mo-
dulu „HELIOS Intelligence“ za modul „Rozklikávací rozpočet“) 
Z: ved. odboru KVÚ 
T: 10.04.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 149 

Rada města schvaluje dle § 234 zák. č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 
dohodu mezi Městem Mnichovo Hradiště a Bc. Václavem Holasem, zaměstnancem za-
řazeným do Muzea města Mnichovo Hradiště, o zvýšení kvalifikace za účelem získání 
úplného vysokoškolského vzdělání v předloženém znění.  
Z: ved. odboru KVÚ 
T: 10.04.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 150 

Rada města bere na vědomí realizaci projektů „Dáváme rodinám šanci“ a Přijďte mezi 
nás!, kterou zajistí Centrum pro rodinu Náruč, z.s., Na Sboře 79, 511 01 Turnov, ve 
spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí, v období duben 2015 až prosinec 
2015.  
Z: vedoucí odboru SVZ       
T: 20.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 151 
Rada města schvaluje  
- výzvu k podání nabídky na akci „Oprava krytu vozovky v Mattušově ulici“, vypraco-

vanou odborem SMRM 27.03.2015 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM 
a dále ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Colas CZ, a. s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy, IČO 26177005 
2) M-Silnice, a. s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČO 42196868  
3) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094 
4) Silnice Žáček, s.r.o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432 
5) USK, s. r. o., Pod Borkem 319, 295 03 Mladá Boleslav, IČO 27138551 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 27.04.2015 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 152 

Rada města schvaluje podání žádostí o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci gran-
tového řízení „Oranžové hřiště“ na sportovní víceúčelové hřiště v Jaselské ulici. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 18.05.2015 (podání žádosti) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 153 

Rada města schvaluje: 
- podání žádosti o dotaci na Dopravní a bezpečnostní opatření v Jiráskově ulici, 

v rámci výzvy č. 85A – ROP Střední Čechy 
- výjimku z VN č. 8/2014 a uzavření smlouvy o dílo na dopracování projektu Dopravní 

a bezpečnostní opatření v Jiráskově ulici, včetně podání žádosti o dotaci se spol. LK 
Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

Z:  ved. odboru SMRM 
T:  27.05.2015 (podání žádosti) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 154 

Rada města schvaluje návrh Komise pro sport a zájmovou činnost ze dne 26.03.2015 
na poskytnutí finančních příspěvků sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu 
města na rok 2015 a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 
dotace z rozpočtu města na rok 2015 sportovním a zájmovým organizacím. 

IČ:     Název organizace: 
28557751  Sportovní klub Veselá, o.s. – na činnost        8.000 Kč 
26597161  Volejbalový klub Mnichovo Hradiště – na činnost     9.000 Kč 
22883827  SK Kruhy, o.s. – na činnost            2.000 Kč 
68554451  Zuzana Plíhalová  - na činnost               5.000 Kč 
22770577  Dr.ACI Veselá - na činnost            5.000 Kč 
01342533  Občanské sdružení Dřevěný muž – jednodenní akce   5.000 Kč 
62453670  TJ Bakovský půlmaraton – jednodenní akce      5.000 Kč 
42719267  TJ Sokol Holé Vrchy – jednodenní akce        5.000 Kč 
62453343 Základní kynologická organizace Mnichovo Hradiště – na činnost   

                     10.000 Kč  
00464007  Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Mn. Hradiště –  
     na činnost                            8.000 Kč 

      26560615  o.s. Tradice Pojizeří – na činnost               5.000 Kč 
      62450735  Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – na činnost   7.000 Kč 
      70904448  Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště – na činnost        14.000 Kč 
      22682635  Pěvecký sbor CHARMONE Mnichovo Hradiště,o.s.-na činnost     8.000 Kč 
   67674925  Model Klub mnichovo Hradiště – na činnost          11.000 Kč 
      70971421  Liga lesní moudrosti, kmen Osmaka OPO – na činnost        9.000 Kč 
      62486136  Junák – svaz skautů a skautek ČR – na činnost        45.000 Kč 
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      48678074  Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi – na činnost        5.000 Kč 
      00873373  Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201  
      - na činnost                    14.000 Kč 
      62451251  Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Mnichovo Hradiště 
      - na činnost                    12.000 Kč 

Z: místostarosta 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 155 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Komise pro sport a zájmo-
vou činnost ze dne 26.03.2015 na poskytnutí finančního příspěvku sportovním a zá-
jmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2015 a zároveň doporučuje zastupitel-
stvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 
2015 sportovním a zájmovým organizacím  

IČ:              Název organizace: 
67675174  TJ Sokol Mnichovo Hradiště – na činnost        526.000 Kč 
18621937  Mnichovohradišťský sportovní klub  - na činnost      536.000 Kč 
48680460  Tenisový klub Mnichovo Hradiště – na činnost       270.000 Kč 
27056970  DFK Mnichovo Hradiště, o.s. - na činnost               66.000 Kč 
62453106  Občanské sdružení Zvonky – na činnost         107.000 Kč 

  18572022  Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mnichovo Hradiště  
      – na činnost                           55.000 Kč 

Z: místostarosta 
T: ihned (předložit ZaMě) 

 záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Mgr. Bína, Ing. Mareš) -  návrh usnesení 
 byl schválen 
č. 156 

Rada města schvaluje pravidla pro komunikaci s komisemi rady města a ukládá staros-
tovi města  Mgr. Ondřeji Lochmanovi, Ph.D. a Mgr. Kamile Galetkové, ved. odboru 
KVÚ, předat stanoviska k dosavadním zápisům z jednání komisí rady města předse-
dům komisí. 
Z: starosta, ved. odboru KVÚ 
T: 20.04.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 157 

Rada města schvaluje zásady vydávání periodika a ceník a zásady pro inzerci v peri-
odiku města.  Současně jmenuje redakční radu ve složení:  Mgr. Kamila Galetková, 
Jan Kurka, Jana Dumková, PhDr. Lenka Sosnovcová a Mgr. Ondřej Lochman a další 2 
osoby budou jmenovány později. 
Z: ved. KVÚ  
T: 27.04.2015 (zveřejnění prvního vydání periodika) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 158 

Rada města schvaluje smlouvu mezi Městem Mnichovo Hradiště a organizací „INEX- 
Sdružení dobrovolných aktivit“, Varšavská 30, 120 00 Praha 2, IČ 18629008, o společ-
ném pořádání dobrovolnického projektu „Dobrovolníci pro obce a organizace“ 
v termínu 20.07.2015 - 01.08.2015 v předloženém znění. 
Z: ved. odboru SMRM 
T:  10.04.2015 (odeslání smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 159 
Rada města požaduje provádět kontrolu připravených podkladových materiálů, objed-
návek a faktur příslušných Odboru SMRM  dle článku 14 Organizačního řádu Městské-
ho úřadu Mnichovo Hradiště část 4 písm. a), část 5 písm. e), l), m), část 6 písm. b), 
část 7 písm. b) a část 13 písm. c) před jejich úhradou nebo schválením v orgánech 
města v rozsahu kalendářního měsíce dubna 2015. 
Z: starosta 
T: duben 2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 160 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu cestovního ruchu Středočeské-
ho kraje na zpracování architektonické a stavební dokumentace budoucí rekonstrukce 
Městského infocentra v prostorách Klubu, které jsou v majetku města Mnichovo Hradiš-
tě. 
Z: starosta + jednatel Klub MH s.r.o. 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 se zdrželi (Ing. Podzimková, Bc. Otáhalová) -   
  návrh usnesení byl schválen 
č. 161 

Rada města schvaluje dodatek č. 8 příkazní smlouvy o poskytování terénní sociální 
služby - pečovatelské služby v Mnichově Hradišti a spádových obcí, ze dne 20.12.2006 
- výše financování služeb v roce 2015 v předloženém znění dodatku.  
Z: vedoucí odboru SVZ  
T: 30.04.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
Mgr. Ond řej   L o c h m a n,  Ph.D.                   Mgr. J iří   B í n a    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
 

Ing. Jan   M a r e š 
ověřovatel 

 
 
 
 


