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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 26 ze dne 24.08.2015 

 

č. 401 
Rada města schvaluje použití znaku města Mnichova Hradiště Diecézní charitou Lito-
měřice, Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, za účelem propagace města. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 31.08.2015 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 402 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky od 
města Mnichovo Hradiště ve výši 99.348 Kč s platností do 31.12.2016 k dofinancování 
Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, 
IČ: 25988417.  
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 28.08.2015 – materiál pro ZaMě 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 403 

Rada města bere na vědomí zprávu k revizi stávajícího rozsahu pojištění majetku měs-
ta na základě smlouvy o zprostředkování a odborné pomoci v oblasti pojišťovnictví ze 
dne 23.07.2015 s makléřskou společností TOP SERVIS pojištění, s.r.o., Žitavská 2991, 
470 06 Česká Lípa, IČ 227 73 711.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2015 (informovat autora) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 404 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
nepeněžitém vkladu vodovodního řadu a kanalizační stoky v Mnichově Hradišti – ul. 
Akátová, č. 270/2015/Ob se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., 
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.08.2015 (materiály pro ZM) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 405 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 18.05. a 03.08.2015 a souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách 
města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2015  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 406 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Poříčská, Mnichovo Hradiště s J. Koškovou a V. Koškem na 
dobu určitou 1 rok, tj. do 31.08.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.08.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 407 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 31.10.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM     
T: 31.08.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 408 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku: „Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Sokolovská,  Mnichovo Hradiště“  
1. MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050  (5.594.691 Kč) 
2. TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb, IČ: 2633267   (5.673.738 Kč) 
3. EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ: 01972197

 (5.903.445 Kč) 
4. GEMA MB s.r.o., Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav 1, IČ: 61681679  

 (5.908.577 Kč) 
5. ABP Consulting a.s., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8, IČ: 15268446     

 (5.951.587 Kč) 
6. SYBAN s.r.o., ul. 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, IČ: 25401343   (6.211.331 Kč) 
7. RYBÁŘ Stavební s.r.o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 27131335      

 (6.332.214 Kč)     
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 25.08.2015 (zveřejnění na profilu zadavatele ) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 409 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační program města Mnicho-
vo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 28.08.2015 (materiál pro ZM) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 410 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 31/7, p. č. 31/5, p. č. 554/21, 
p. č. 554/20, p. č. 594/1 a p. č. 593 v k. ú. Lhotice u Bosně ve prospěch spol. ČEZ Dis-
tribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za jednorá-
zovou úhradu 100 Kč za běžný metr trasy bez DPH za pozemek p. č. 593 a 30 Kč za 
běžný metr trasy bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH za ostatní pozemky celkem 29.420 Kč bez DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2015  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 411 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 1723/1 a p. č. 2418 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 130 Kč za běžný metr trasy 
bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.08.2015  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 412 

Rada města neschvaluje pořadí uchazečů o zakázku „Hradec – obnova tůní“ a ukládá 
odboru SMRM zajistit přípravu a podání žádosti v závislosti na vypsání vhodné výzvy 
OPŽP. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 25.8.2015 (vyrozumění uchazečů) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 413 
Rada města neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prováděcí doku-
mentaci akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo Hradiště“ se spo-
lečností Anitas s.r.o., Počernická 168, Praha 10, z důvodů rozšíření předmětu plnění a 
zvýšení ceny o částku 51.500 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.08.2015 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 414 

Rada města neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prováděcí doku-
mentaci  akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“, se 
společností Anitas s.r.o., Počernická 168, Praha 10 z důvodů změny předmětu plnění a 
zvýšení ceny o částku 49.500 Kč bez DPH.     
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.08.2015 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 415 

Rada města souhlasí s předloženým návrhem Pravidel Programu pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacháze-
jících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště, včetně příloh, a dopo-
ručuje tato Pravidla zastupitelstvu města ke schválení s tím, že poradním orgánem ra-
dy města ve věcech předmětného Programu bude stávající Komise letopisecká a mu-
zejní za účasti architekta města a referenta státní památkové péče. 
Z: ved. Odboru VŽP 
T: dd.mm.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 416 

Rada města jmenuje při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiště 
s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, do 
funkce jednatele společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. Mgr. Jiřího Senohrábka 
s účinností od 25.08.2015. 
Z: starosta města 
T: 25.08.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 417 

Rada města schvaluje při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiš-
tě s.r.o. a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou mezi společností KLUB Mn. Hradiště 
s.r.o., IČ 475 49 483, se sídlem Masarykovo nám. 299, 295 21 Mnichovo Hradiště, a 
Mgr. Jiřím Senohrábkem, jednatelem společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o., v platném 
znění. 
Z: starosta města 
T: 28.08.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 418 

Rada města bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období le-
den – červenec 2015 a doporučuje ho k projednání v zastupitelstvu města. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 419 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 3. rozpočtové 
opatření v roce 2015 dle přílohy. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 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. J a n   Mareš    

ověřovatel 
 
 


