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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 12 ze dne 11.04.2016 

 

č. 164 
Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pozemku p. č. 2337/2 o výměře 3 425 m2 
trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště s M. Kocmanem za roční pachtovné 
1.028 Kč. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 165 

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na hřiště Masarykovo náměstí č.p. 244 Mnicho-
vo Hradiště, se společností H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČ: 25636332 za částku 378.853,17 Kč bez DPH (DPH 21% 79.559,17 Kč; celková ce-
na včetně DPH činí 458.412,34 Kč). 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.04.2016 (odeslání rozhodnutí ) 

     záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 166 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019803/1 na pozemku p. 
č. 748/2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 1.000 
Kč včetně DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 167 

Rada města schvaluje uzavření objednávky se společností Anitas s.r.o., Turnovská 21, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 25755668 na vypracování zadávací dokumentace včet-
ně položkového rozpočtu v celkové ceně 72.000 Kč bez DPH na akci: „Modernizace 
sportoviště nad parkem“ a souhlasí s výjimkou z Vnitřní normy č. 8 k postupu zadávání 
veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15.04.2016 (potvrzení objednávky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 168 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019803/1 na pozemku p. 
č. 748/2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 1.100 
Kč bez DPH, DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 169 

Rada města pověřuje výkonem funkce veřejného opatrovníka města Mnichovo Hradiš-
tě pana Bc. Josefa Záhoru, vedoucího OSVZ s účinností od 12.04.2016.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 12.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 170 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konané 07.03.2016, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetko-
vé, tajemnici MěÚ předat komisi stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnese-
ním komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 171 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, 
Ph.D., Mgr. Jiří Bína, Ing. Jan Mareš, Mgr. Eva Hajzlerová, JUDr. Josef Forst, Mgr. 
Martina Kulíková, Kasia Szajda, Ondřej Knobloch a R.D. Mgr. Pavel Mach do polského 
města Chojnów ve dnech 13. dubna až 14. dubna 2016.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 172 

Rada města schvaluje účast tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové na celostátním 
semináři Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 15. května až 
17. května 2016 v Nymburce.  
Z: KVÚ, FŠO 
T: 20.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 173 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města následující rozdělení státní finanční pod-
pory a příspěvku města Mnichovo Hradiště z Programu regenerace Městské památko-
vé zóny Mnichovo Hradiště v roce 2016. 

nemovitá kulturní památka státní podpo-
ra v tis. K č 

příspěvek obce 
v tis. K č 

příspěvek vlastníka 
v tis. K č 

hodnota prací 2016 
(100%) 

areál kostela sv. Jakuba Většího 
- přezdění stěn schodiště, přelo-
žení stupňů schodiště, oprava zdi 

423 - 440 863 

bývalá záložna č. p. 239 
- restaurování interiéru vestibulu 
objektu 

338 - - 338 

Celkem 761 0 440 1 201 

Z: vedoucí Odboru VŽP 
T: 18.04.2016 (projednání v ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 174 
Rada města schvaluje následující rozdělení dotací (viz sloupec „přidělená dotace“) 
z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu 
nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnicho-
vo Hradiště pro rok 2016:  

žadatel  nemovitost  akce celkové 
náklady 

podíl 
vlastníka 

požadov. 
dotace 

přidělená 
dotace 

Tomáš Chris-
tian Frydrych 

Víta Nejedlého 8 výměna oken a výkladců 152 398 102 398 50 000 0 

Monika  
Kovaříková 

Budovcova 123 oprava a výměna oken a 
vstupních dveří, obnova 
fasády 

116 000 66 000 50 000 50 000 

Kateřina  
Nešlehová 

Na Příkopech 190 oprava štítu, výměna 
oken ve štítu, nátěr 
střechy, nátěr fasády 

175 585 
uznané 
náklady  
88 704 

125 585 50 000  44 000 

Radek Olšák Hluboká 196 oprava fasády 19 931 10 931 9 000 0 

Tomáš Hyka 
Masarykovo nám. 
32 

oprava fasády uličního 
průčelí, výměna oken ve 
štítu 

222 815 172 815 50 000 50 000 

Jiří Sládeček Havlíčkova 548 zateplení a nátěr fasády 140 300 90 300 50 000 0 
Dana  
Maděrová 

Bělidla 105 výměna krytiny 137 800 87 800 50 000 50 000 

Václav Vopat Palackého 235 výměna oken 85 649 43 649 42 000 42 000 
Josef Osička Turnovská 257 zateplení a nátěr fasády 187 522 137 522 50 000 0 
SVJ V Lípách 
157 

V Lípách 157 výměna oken a vstup-
ních dveří 

37 576/ 
126 669 

18 788/ 
76 669 

18 788/ 
50 000 

18 000 

Zdeněk Haken Masarykovo nám. 
134 

oprava fasády 249 540 199 540 50 000 0 

Jana Císařová Na Dvorcích 180 výměna oken 50 880 25 880 25 000 25 000 

Z: vedoucí Odboru VŽP 
T: 25.04.2016 (předložení návrhů veřejnoprávních smluv RaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 175 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 2. rozpočtové 
opatření v roce 2016 dle přílohy. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 176 

Rada města schvaluje návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 16.03.2016 
na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro 
první polovinu roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění:  

IČO název organizace název projektu typ žádosti 
žádáno o 
Kč 

návrh 
dotace Kč 

Stanovisko 
rady města 

důvod nepo-
skytnutí dotace 

26638398 
Jekthtani Luma – 
Společný sv ět o.s.  

Provoz kontaktního 
místa Mnichovo Hradiš-
tě v roce 2016 

provoz 20.000,- 20.000,- 
Souhlas 

 

26670577 REP z.s. Poradna pro rodinu a 
děti provoz 40.000,- 40.000,- 

Souhlas 
 

70845387 Semiramis o.s.  Komplexní vzdělávací 
program pro pedagogy provoz 21.832,- 0 

Souhlas 
Není sociální 
služba 

67363610 
Společnost pro 
ranou pé či z.s. 

Poskytování soc. služ-
by raná péče 
v Mnichově Hradišti 

provoz 48.000,- 35.000,- 

souhlas 

- 

Z: ved. OSVZ 
T: 30.04.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 177 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dle návrhu komise pro rodinu a sociální 
záležitosti ze dne 16.03.2016 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti posky-
tovatelům sociálních služeb pro první polovinu roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění následujícím příjemcům:  

IČO název organizace název projektu typ žádosti žádáno o 
Kč 

návrh 
dotace 
komise 
ROASOC 
v Kč 

Stanovisko 
rady města důvod nepo-

skytnutí dotace 

40229939 
Diecézní charita 
Litom ěřice  

Osobní asistenční 
služba provoz 63.500,-  63.500,- 

Souhlas 
 

40229939 
Diecézní služba 
Litom ěřice  

Charitní pečovatelská 
služba provoz 479.500,-  400.000,- 

Souhlas 
 

00874655 
Domov pod Ska-
lami Kurovodice  

Spoluúčast veřejných 
zdrojů 2016 "Pro Do-
mov" - Mnichovo Hra-
diště 

provoz 100.000,-   50.000,- 

 
 
25.000,- 

Udělení dotace 
je podmíněno 
použitím na 
podporu chrá-
něného bydlení 

70100691 
Poradna pro ob-
čanství/ Ob čanská 
a lidská práva  

Terénní programy - 
Návrat do společnosti provoz 70.181,-   35.000,- 

Souhlas 

 

29043913 
Spokojený do-
mov, o. p. s.  

Terénní sociální služby 
občanům Mnichova 
Hradiště 

provoz 400.000,-  200.000,- 

souhlas Dotace pro 
služby: 
Pečovatelská 
služba 120 tis., 
osobní asisten-
ce 50 tis., 
odlehčovací 
služba 30 tis.  

Z: ved. OSVZ 
T: ihned (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 178 

Rada města schvaluje smlouvu na  zajištění provozu IT infrastruktury městského úřadu 
se společností AdminIT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rudná, IČ 27864901, za cenu 
99.000 Kč bez DPH měsíčně v období od 12.04.2016 do 30.06.2016 a souhlasí 
s výjimkou z Vnitřní normy č. 8 k postupu zadávání veřejných zakázek. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 179 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství 
s provozovatelem Anenské poutě panem Josefem Tříškou, IČ 4713829, provozování 
lidové technické zábavy, Za Černým mostem 266/2, 198 00 Praha 9 – Kyje za cenu 
125.000 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
. 
 
 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jana Podzimková 

ověřovatel 


