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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 35 ze dne 16.11.2015 

 

č. 511 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nemovitostí p. č. 1346/2 o vý-
měře 148 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná st., p. č. 
1360/2 o výměře 444 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba čp. 193, prům. 
obj., p. č. 1360/3 o výměře 37 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez 
čp. čp./če, jiná st., část p. č. 1341/1 o výměře 200 m2 ostatní plocha – manipulační plo-
cha, p. č. 1344 o výměře 208 m2 trvalý travní porost, p. č. 1345 o výměře 571 m2 trvalý 
travní porost, p. č. 1346/1 o výměře 861 m2 orná půda, p. č. 1360/1 o výměře 1340 m2 
ostatní plocha – manipulační plocha, p. č. 2547/2 o výměře 160 m2 orná půda v k. ú. 
Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 19.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 512 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.10.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Dlaskové na dobu určitou 
1 rok, tj. do 31.10.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 18.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 513 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy ze dne 
17.12.2013 na pronájem pozemků v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště z důvodu prode-
je stavby st. p. č. 226/4 se spol. TYRES KNĚŽMOST s. r. o., se sídlem Nádražní 114, 
Kněžmost, IČ 25704656.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 19.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 514 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 15244333 o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí  na ak-
ci „Snížení energetické náročnosti nové budovy ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště”, s 
poskytovatelem dotace SFŽP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, a 
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.11.2015 (odeslání smlouvy poskytovateli) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 515 

Rada města souhlasí se zrušením členství pana Jiřího Kurzveila v likvidační komisi na 
vlastní žádost.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 18.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 516 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem garáže na pozemku p. č. 
1949/5 o výměře 22 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.11.2015 

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



Strana 2 (celkem 5) 

č. 517 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy - Bělidla, Mnichovo Hradiště 
s T. Turýnskou na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.11.2016. V případě odstoupení této 
uchazečky z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1. J. Pažouta 
2. P. Lopraise  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2015 (uzavřít nájemní smlouvu) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 518 

Rada města odvolává na základě §102 odst. 2), písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) pana JUDr. Josefa Forsta z Komise bytové a FRB na vlastní 
žádost. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 519 

Rada města schvaluje návrh pojistného programu Města Mnichovo Hradiště na zákla-
dě 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 IKH 
T: 20.11.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 520 

Rada města schvaluje smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2316/1 o výměře 
290 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení městské komunitní zahra-
dy, spolku MEZA, se sídlem Lomená 1444, Mnichovo Hradiště, IČ 04245121.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 521 

Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč spolku Meza, Lomená 1444, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 04245121. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.11.2015 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 522 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2014 na 
prodloužení nájmu bytu -Studentská, Mnichovo Hradiště J. Průškové na dobu určitou 
1 rok, tj. do 30.11.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2015 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 523 

Rada města schvaluje výzvu k účasti v zadávacím řízení na obstarávání správy byto-
vých a nebytových domů v majetku města Mnichova Hradiště, schvaluje hodnotící ko-
misi podle návrhu odboru IKH a ukládá oslovit následující uchazeče:  
1) DOMOS spol. s r.o., Jaselská 65/10, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 45718661  
2) ATALIAN CZ s.r.o., 17. listopadu 1434, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II 

IČ:25059394  
3) Stavební bytové družstvo, Máchova 23, 295 01, Mnichovo Hradiště IČ:00036331  
4) BYTOS spol. s r.o., Bezručova 547/14, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II 

IČ:47535172  
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5) Stavební bytové družstvo SEVER, Lípová 596/7, 460 01, Liberec - Liberec IV-
Perštýn IČ:00042579  

6) Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav, Na Radouči 1221, 293 03 Mladá Bole-
slav, IČ: 00036234  

Z: ved. odboru IKH  
T: 18.11.2015 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 524 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č.15244203 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na akci 
„Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo Hradiště”, s poskytovatelem do-
tace SFŽP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.11.2015 (odeslání smlouvy poskytovateli) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 525 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 
p. č. 2404/1, p. č. 106, p. č. 105/1, p. č. 102 a p. č. 135 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve 
prospěch spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 268/16, 
Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 za jednorázovou úhradu 26.000 Kč bez DPH, DPH dle 
platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2015  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 526 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. Rybáčkovi a J. Rybáčkové 
na dobu určitou 5 let tj. do 30.11.2020. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman)  -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 527 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na převod nájemní smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – psychiatrická ambulance ze dne 15.04.2014 v čp. 378 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 528 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou služ-
bou, Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, L. Škodovi. 
Z: pověřená vedoucí OSVZ 
T: 30.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 529 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 30. září 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách měs-
ta a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Ko-
mise pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým 
usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 20.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 530 
Rada města jmenuje na základě §102 odst. 2), písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) paní Stanislavu Pickovou dalším členem Komise pro rodinu a 
sociální záležitosti od 16.11.2015. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 531 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání ZaMě konaného dne 
02.11.2015. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 532 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí a zeleně ko-
naného dne 18. května 2015, dne 17. srpna 2015 a dne 7. října 2015, a souhlasí s jeho 
zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. 
Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise životního prostředí a zeleně přijatá sta-
noviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 30.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 533 

Rada města jmenuje podle § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, na návrh tajemnice Městského úřadu Mnichovo Hra-
diště od 16.11.2015 do funkce vedoucí Odboru správních činností a živnostenský úřad 
Městského úřadu Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou Bc. Marcelu Dražilovou. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 534 

Rada města schvaluje dodatek č. 7 k licenční smlouvě č.19/2007 na užívání geografic-
kého informačního systému MISYS (aktualizace pasportů na verzi 12, síťové verze a 
správce systému) v celkové hodnotě 55 176 Kč vč. DPH. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 535 

1) Rada města schvaluje: 
a) návrh soutěžních podmínek architektonicko-urbanistické soutěže o návrh revitali-

zace Masarykova náměstí 
b) složení poroty: Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. Vladimír Sitta, MgA. Markéta Zdeb-

ská, Ing. arch. Jakub Adamec, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., Ing. Jana Podzim-
ková a Miroslav Korych (náhradník) 

2) Rada města bere na vědomí: 
a) harmonogram soutěže dle návrhu 
b) rozpočet soutěže 

a ukládá částku ve výši 360.000 Kč navrhnout do rozpočtu na rok 2016. 
Z: starosta města  
T: dle harmonogramu soutěže (konec 20/4/2016) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 536 
Rada města jmenuje komisi pro VŘ č. 6/15 na obsazení místa vedoucího odboru inves-
tic a komunálního hospodářství na MěÚ Mnichovo Hradiště ve složení: – Ing. Miroslav 
Kolomazník, Mgr. Kamila Galetková, Mgr. Jiří Bína, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a Ing. 
Radek Matějů. 
 Z: tajemnice MěÚ  
 T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 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  
 

 
Miroslav   K o r y c h 

ověřovatel 
 
 


