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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 11 ze dne 04.04.2016 

 

č. 146 
Rada města nesouhlasí s dokumentací pro územní řízení na stavbu “ACL sklad – Hala 
pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby“, vypracovanou spo-
lečností SIAL, architekti a inženýři, s. r. o., Newtonova 596, 462 06 Liberec z těchto 
důvodů: 
1) Není dostatečně ošetřeno dopravní napojení, které by podle návrhu vedlo přes le-

tištní plochu. 
2) Podle technické zprávy se jedná o stavbu dočasnou, ale stavebně technické řešení 

tomu příliš neodpovídá. 
3) Podle technické zprávy se jedná o sklad sena, ale stavebně technické řešení tomu 

zásadně neodpovídá. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 11.04.2016 (odeslání vyjádření žadateli) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 147 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 133/1 o 
výměře 1 500 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou s M. Vondráčkem, Český Dub na dobu 
neurčitou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.04.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Bc. Otáhalová) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 148 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 14.03.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště, předat komisi stanoviska 
přijatá radou města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 11.04.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 149 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky 
p. č. 136/3, p. č. 284/1 a p. č. 284/2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou ve prospěch ČEZ Dis-
tribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly za jednorázovou úhradu 
5.140 Kč bez DPH, DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 150 

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 SMRM 
T: 08.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 151 

Rada města schvaluje nabídku společnosti H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 
Mladá Boleslav, IČ 256 363 32 na realizaci zakázky „Oprava opěrné zdi u kostela sv. 
Jakuba“ ve výši 713.669,13 Kč bez DPH (DPH 21% 149.870,52 Kč, cena vč. DPH 
863.539,65 Kč).  
Z: Vedoucí odboru IKH (zajištění podpisu smlouvy)  
T: 18. 4. 2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 152 

Rada města schvaluje nabídku společnosti Petrovy kameny, s. r. o., Makovského 
1140/13, 163 00 Praha 6, IČ 274 843 94 na realizaci zakázky „Restaurování vestibulu 
pošty, Masarykovo náměstí 239, Mnichovo Hradiště ve výši 338.000 Kč (uchazeč není 
plátce DPH). 
Z: Vedoucí odboru IKH  
T: 18. 4. 2016 (zajištění podpisu smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 153 

Rada města schvaluje:  
- výzvu k podání nabídky na akci „IS – ul. Akátová, Mnichovo Hradiště“, vypracovanou 

odborem IKH 23.03.2016 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Zikuda, vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ 

28776976 
2) Gastrend spol. s r. o., Ptácká 234, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 42715822 
3) Stavoka Kosice a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČ 25275119 
4) H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 193 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 
5) ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, Rýnovice, 

IČ 41327837 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 11.04.2016 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 154 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště R. Švorcové na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31.07.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 155 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Dr. Hořice, Mnichovo Hradiště M. Bachové na dobu určitou 
5 let, tj. do 31.03.2021. 
Z: vedoucí odboru IKH       T: 11.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 156 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí na pozemky v k. ú. Mnichovo Hradiště – stavba „Rozšíření optické sítě 
Comfeel – Mnichovo Hradiště“ ve prospěch spol. Comfeel s. r. o., se sídlem Klášter 
Hradiště nad Jizerou čp. 315, IČ 02849593 za jednorázovou úhradu 140 Kč za běžný 
metr trasy bez DPH, DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH        T: 30.04.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 157 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako zá-
stupce města Mn. Hradiště na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983,  která se bude konat  09.06.2016 Mgr. Jiřího Bínu, 
a jako náhradníka Ing. Jana Mareše Jaselská 1253 s tím, že je oprávněn na této valné 
hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město Mn. Hradiště jako ak-
cionář této společnosti, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat v ní v soula-
du se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požado-
vat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmě-
tem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému progra-
mu. 
Z: starosta města 
T:07.04.2016 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 158 

Rada města schvaluje podle § 102, odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění částečné svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv k bytům 
v majetku města Odboru investic a komunálního hospodářství Městského úřadu Mni-
chovo Hradiště s platností od 01.05.2016. Svěření rozhodování platí pro prodloužení 
nájemních smluv v případech, kdy nájemci plní řádně své povinnosti a nemají vůči 
městu žádné dluhy. 
Z: vedoucí OIKH 
T: 01.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 159 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 2. března 2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a 
vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 22.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 160 

Rada města schvaluje vydání knihy od dr. Ivana Šmídy pod názvem „Hledání a návra-
ty“ v nákladu 200 ks výtisků. 
Z: ved. knihovny 
T: 30. 04. 2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 161 

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zajištění kulturní akce připomínající událost 
prusko-rakouské války roku 1866 v Mnichově Hradišti dne 01.05.2016 mezi Městem 
Mnichovo Hradiště a organizací „Komitét pro udržování památek z války roku 1866“, 
Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 00486345, za celkovou cenu 
293.000 Kč a souhlasí s výjimkou z Vnitřní normy č. 8 k postupu zadávání veřejných 
zakázek. 
Z: starosta města        T: 15.04.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 162 

Rada města schvaluje dar ve výši 10.000 Kč Nakladatelství Paseka s.r.o., IČ 
26200449, T. Novákové 75, 570 01 Litomyšl. 
Z: vedoucí FŠO        T: 15.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 163 
Rada města schvaluje:  
1) podání žádosti o dotaci do výzvy 03_15_033 - Výzva OPZ pro územní samosprávné 

celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a 
2) spolufinancování projektu v pravděpodobné výši 100.000 Kč (maximálně však 

150.000 Kč).  
Z: starosta města 
T: 11.04.2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Bc. Hana Otáhalová 

ověřovatel 
 
 
 
 


