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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 22 ze dne 13.07.2015 

 

č. 334 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o výkon funkce architekta města Mnichova 
Hradiště:  
1. MgA. Jakub Chuchlík 
2. Ing. arch. Martin Hilpert 
3. Ing. arch. Vladimír Balda 
Z:  ved. odboru SMRM   
T/1: 14.07.2015 (informovat uchazeče) 
 T/2: 31.07.2015 (podpis smlouvy s vybraným uchazečem) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 335 

Rada města trvá na výpovědní lhůtě 6 měsíců s ukončením nájmu k 30.09.2015 spol. 
ANITAS s. r. o., Masarykovo náměstí 1142 Mnichovo Hradiště, IČ 25755668. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.07.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 336 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště R. Švorcové na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31.10.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.07.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 337 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konané 
15.04.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, vedoucí odboru KVÚ předat komisi cestovního ruchu stanoviska při-
jatá Radou města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 17.07.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 338 

Rada města schvaluje prodloužení Smlouvy o zajištění komplexního sběru komunální-
ho odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí s firmou Compag 
Mladá Boleslav s.r.o. do 31.12.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 17.07.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 339 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.01/03/15 na restauro-
vání umělého mramoru ve vestibulu objektu Masarykovo náměstí č.p. 239 Mnichově 
Hradišti se společností Petrovy kameny, s.r.o., Makovského 1140/13, 163 00, Praha - 
Řepy IČ:27484394, na zvýšení částky za plnění na 212.200 Kč.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 20.07.2015 (uzavření dodatku č.1) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Luka) -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 340 
Rada města schvaluje: 
- přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2015 (Pro-

gram EFEKT – aktivita E.2 na přípravu energeticky úsporných projektů řešených me-
todou EPC), ve výši 96 .000 Kč 

- pořadí uchazečů o zpracování analýzy k přípravě energeticky úsporných projektů ře-
šených metodou EPC: 

  1) Porsenna o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 
  2) C.E.I.S. CZ s.r.o., Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, IČ: 25843931 
Z:  ved. odboru SMRM   
T/1: 14.07.2015 (informovat uchazeče) ,  
T/2: 17.07.2015 (odeslání potvrzených  podmínek) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 341 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Modernizace ulic Jiráskova a 
Obránců míru“: 
1) Colas CZ, a. s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy, IČO 26177005 

(4.734.882,65 Kč) 
2) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094 

(4.767.613,78 Kč) 
3) M-Silnice, a. s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČO 42196868 

(5.287.243,10 Kč) 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 17.07.2015 (rozeslání výsledků VŘ uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 342 

Rada města schvaluje trvat na doposud uvedených skutečnostech o postupu města a 
smluvního partnera při provádění zimní údržby ve vztahu ke škodní události č. 
4154011872. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 27.07.2015 (informovat pojišťovnu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 343 

Rada města schvaluje:  
- výzvu k podání nabídky na akci „VO přechody pro chodce v ulici Jiráskova 

v Mnichově Hradišti”, vypracovanou odborem SMRM 8.7.2015   
- hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM 
a dále ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Eltro Šťastný, s. r. o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 27160521  
2) EMH stavební CZ s. r. o., Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 01972197     
3) Pavel Badalec, Ptýrov 2, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 43179941 
4) Compag CZ, s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, IČO: 62241630 
5) Osvit servis, s. r. o., Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27087891 
6) ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 

47780126 
7) LED port, s. r. o., Kokonínská 873/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25011723 

Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 14.07.2015 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 344 

Rada města neschvaluje poskytnutí daru ve výši 4000 Kč v roce 2015 Mateřské škole 
Klubíčko Boseň.  
Z: ved. FŠO    T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 345 
Rada města stanovuje za období leden – červen 2015 odměny ředitelům příspěvko-
vých organizací města dle návrhu v přiloženém materiálu. Odměny budou vyplaceny 
ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc čer-
venec 2015, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno pře-
kročení stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace 
na rok 2015. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 346 

Rada města jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení ze dne 08.07.2015 
s účinností od 01.08.2015 do funkce ředitele Základní školy Mnichovo Hradiště, Soko-
lovská 254, Mnichovo Hradiště, Mgr. Evu Hajzlerovou. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 347 

Rada města schvaluje přípravu na provedení revize pojištění majetku města 
s makléřskou společností TOP SERVIS pojištění, s.r.o., Žitavská 2991, 470 06 Česká 
Lípa, IČ 227 73 711. Úhrada nákladů probíhá provizně od pojišťovny dle zák. č. 
38/2004 Sb.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 348 

Rada města schvaluje smlouvu o zprostředkování a odborné pomoci v oblasti pojišťov-
nictví mezi Městem Mnichovo Hradiště a TOP SERVIS pojištění, s.r.o., Žitavská 2991, 
470 06 Česká Lípa, IČ 227 73 711, v předloženém znění.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 349 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 17. června 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi 
Komise pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým 
usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.08.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 350 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
11.06.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá ta-
jemnici MěÚ předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá stanoviska Rady města 
k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.07.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 351 

Rada města schvaluje užití znaku města na studijních a propagačních materiálech 
středočeské A3V VISK. 
Z: ved. odboru VV   T: 31.08.2015 

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



Strana 4 (celkem 4) 

č. 352 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 03.07.2015. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 353 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci “Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská, Mni-

chovo Hradiště“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM  
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. LIPRACO, s.r.o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy          

 IČ: 25142216 
2. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 146, 295 01 Mnichovo Hradiště      

 IČ: 03684504 
3. ADAPTA Skála, s.r.o., Jiráskova 89, 295 01, Mnichovo Hradiště       

 IČ: 29043824 
4. EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00, Praha - Libeň     
   IČ: 01972197 
5. TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy        
   IČ: 27568989 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 17.07.2015 (odeslání výzvy uchazečům, zveřejnění na profilu zadavatele a odkazu 
       na webových stránkách města) 

  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 
 


