
Strana 1 (celkem 3) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 38 ze dne 07.12.2015 

 

č. 581 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – psychiatric-
ká ambulance v čp. 378 v ul. Jana Švermy v k. ú. Mnichovo Hradiště se spol. Dosebe 
s. r. o., IČ 04543891, se sídlem Houska 72, 472 01 Blatce. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 582 

Rada města schvaluje uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2446/2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště za předpokladu dodržení prostorové rezervy pro budoucí souběžné ve-
dení veřejného osvětlení a chráničky pro slaboproudé rozvody (optická síť), řádného 
povolení prací a zřízení věcného břemene. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.10.2015 (informování žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 583 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na pozemek p. č. 889/6 v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště za jednorázovou úhradu 847 Kč včetně DPH. 
Z: ved. odboru IKH 
T:30.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 584  

Rada města schvaluje:  
- vypovězení současné pojistné smlouvy č. 7720071010 uzavřenou se společností 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura severní Čechy Libe-
rec, Náměstí Dr. E. Beneše 580/25, 460 01 Liberec 1 

- výzvu k podání cenové nabídky na pojištění města Mnichovo Hradiště 
- hodnotící komisi: Členové komise: Mgr. Jiří Bína, JUDr. Marek Jansta, JUDr. Josef 

Forst, Ing. Lucie Herbstová, Ing. Aleš Jirásek, náhradník: Ing. Petr Beran a s hlasem 
poradním: Ing. Jan Kluger, Radek Dvořák 

a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura severní Čechy Li-

berec, Náměstí Dr. E. Beneše 580/28, 460 01 Liberec 1 
2) Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 
3) Allianz pojišťovna a.s., Regionální ředitelství Liberec, 460 01 Liberec 1 
4) UNIQA pojišťovna a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 
5) ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 
6) Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 
Z: ved. odboru IKH 
T: 09.12.2015 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 585 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 
na prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 29.02.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 586 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Dokončení trasy 
chrániček pro slaboproudé rozvody (optická síť) mezi čp. 1 a ZŠ Studentská“ do 1. roz-
počtové změny v roce 2016 v hodnotě 300.000 Kč. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 14.12.2015 (informovat zainteresované účastníky) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Ing. Podzimková a Mgr. Lochman) -  
   návrh usnesení byl schválen 
č. 587 

Rada města nemá k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ02 
Střední Čechy“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví připo-
mínky. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 09.12.2015 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 588 

Rada města Mnichovo Hradiště k projednávání návrhu zadání Územního plánu Jivina, 
oznámenému odborem VŽP Městského úřadu Mnichovo Hradiště dne 16.11.2015, 
nemá připomínky. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 16.12.2015 (informovat odbor VŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 589 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na obstarávání správy bytových a nebyto-
vých domů v majetku města Mnichova Hradiště: 
1) Lubomír Kouba, Karla Poláčka 2230, 470 01 Česká Lípa, IČ:12074608 (23.945 Kč  
  bez DPH za měsíc)  
2) DOMOS spol. s r.o., Jaselská 65/10, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 45718661    
  (27.522 Kč bez DPH za měsíc) 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 10.12.2015 (rozeslání výsledků VŘ uchazečům) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 590 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 kvalifikační dohody uzavřené mezi Městem Mni-
chovo Hradiště a Bc. Václavem Holasem na zvýšení kvalifikace – získání úplného vy-
sokoškolského vzdělání – v předloženém znění (změna studijního plánu a sepsání di-
plomové práce ve školském roce 2016 - 2017). 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 591 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 vnitřní normy č. 1 Organizačního řádu městského 
úřadu – zvýšení počtu zaměstnanců na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 1 pra-
covní místo referenta odboru na dobu zástupu za dlouhodobou nepřítomnost  
s platností od 01.01.2016.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 592 
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 5. rozpočto-

vé opatření v roce 2015 dle přílohy. 
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města provedením   
  případných dalších rozpočtových opatření roku 2015, a to: 
- úpravou rozpočtu v příjmové a výdajové stránce v případě přijetí či úpravě dotací do 
  konce roku 2015,  
- úpravou rozpočtu ve výdajové stránce v běžných výdajích, a to provedením nutných - 
  přesunů mezi paragrafy do celkové výše 200 tis. Kč tak, že přesuny neovlivní   
  celkový limit schválených běžných výdajů.  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 593 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na restaurování obrazů mezi Městem Mnichovo 
Hradiště a NPÚ, Valdštejnské nám. 3, Praha 1, správou státního zámku Sychrov, Zá-
mek Sychrov čp. 1, 463 44 Sychrov.  
Z: vedoucí muzea města  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 594 

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 30.06.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 595 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č.40/2015 na akci: „Sní-
žení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště“ se společností 
MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050 spočívající v dílčí 
úpravě předmětu díla - méněprací ve výši 20.450 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 11.12.2015 (oznámení rozhodnutí zhotoviteli) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 596 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č.13/2015 na akci: „Sní-
žení energetické náročnosti MŠ Veselá čp. 70, Mnichovo Hradiště“ s panem Mirosla-
vem Hochmanem, Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 01913026, spočíva-
jící v posunutí dílčího a konečného termínu plnění, víceprací ve výši 121.633 Kč a mé-
něprací ve výši 12.881 Kč bez DPH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 10.12.2015 (oznámení rozhodnutí zhotoviteli)  

  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. Jana   P o d z i m k o v á 

ověřovatel 


