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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 14 ze dne 02.05.2016 

 

č. 198 
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. IE-12-6001438/VB01 o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Mnichovo Hradiště-TR-VN 
vývod SYCHROV 1-2, KRUPA“ ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Dě-
čín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a souhlasí se změnou ochranného pásma kabelu 
vzniklého posunem trasy vrchního vedení přes pozemek p. č. 427/1, p. č. 427/2 a p. č. 
2337/2  v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 199 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2625/1 o 
výměře 180 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem rozšíření zahrady.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 200 

Rada města schvaluje nabídku na pronájem nemovitostí p. č. 1346/2 o výměře 148 m2 
zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná st., p. č. 1360/2 o výmě-
ře 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 plocha, p. č. 
1344 o výměře 208 m2 trvalý travní porost, p. č. 1345 o výměře 571 m2 trvalý travní po-
rost, 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 spol. Saturn služby s. r. o., se sídlem Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
IČ 03256197 za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 6.000 Kč s uzavřením smlouvy na 
dobu neurčitou.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 16.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 201 

Rada města souhlasí s podnájmem částí pozemků p. č. 1345, p. č. 1346/1, p. č. 1344 a 
p. č. 2547/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště spol. RP CLIMBING s. r. o., se sídlem Hegerova 
345, Polička, IČ 25250639 s tím, že spol. Saturn služby s. r. o., se sídlem Lhotice 43 
bude platit od doby uzavření smlouvy o podnájmu zvýšené měsíční nájemné o 1.000 
Kč na dobu určitou do 31.12.2016. 
Z: ved. odboru IKH     T: 16.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 202 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „IS – ulice Akátová“: 
1) Pittner Česká Lípa s.r.o., Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa, IČ 28687329  

(1.122.533 Kč bez DPH) 
2) H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332 (1.490.318 Kč 

bez DPH) 
3) Zikuda, vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ 

28776976  
(1.700.705 Kč bez DPH) 

4) Rybář stavební s.r.o., Náměstí míru 50, 276 01 Mělník, IČ 27131335 (2.380.411 Kč 
bez DPH) 

Z:  ved. odboru IKH     T: 09.05.2016 (informovat účastníky) 
  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 203 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní s  MgA. Jakubem Chu-
chlíkem, IČ 75351951, spočívající v úpravě hodinových sazeb za výkon funkce 
architekta města podle druhu práce.    
Z:  ved. odboru IKH  
T: 09.05.2016 (podpis dodatku starostou)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 204 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 21.04.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 205 

Rada města schvaluje podání žádosti o grant na vybudování víceúčelového sportovní-
ho hřiště za 2. ZŠ do programu společnosti ČEZ – Oranžové hřiště.  
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 206 

Rada města schvaluje prodej dřeva napadeného kůrovcem z lokalit Horka a Sychrov 
firmě Forejt Group za ceny – SM v kvalitě tř. III C a D (kulatina) 1.505 Kč a SM, VT, BO 
v kvalitě tř. V (vláknina) 832 Kč za m³ bez DPH. 
Z: Vedoucí odboru IKH (zajištění podpisu smlouvy) 
T: 09.05.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 207 

Rada města bere na vědomí Protokol o průběhu architektonicko–urbanistické soutěže 
o návrh revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti ze dne 27.04.2016 a na 
návrh poroty: 
a) schvaluje konečné pořadí a ocenění soutěžních návrhů: 

1. cena – neudělena 
2. cena – návrh č. 6, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, Šmeralova 

18, 170 00 Praha 7, IČ 70127301 
3. cena – návrh č. 3, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Bautzner Strasse 133, D-

01099 Dresden, IČ DE 159273078 
3. cena – návrh č. 9, ATELIER 111 architekti s.r.o., Přístavní 1423/31, 170 00 Praha 

7, IČ 27648788 
     b) schvaluje úpravu finanční výše cen takto: 

 2. cena – 90.000 Kč 
 3. cena – 75.000 Kč 
 3. cena – 75.000 Kč 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 06.05.2016 (rozeslání výsledků uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 208 
Rada města ukládá odboru IKH pokračovat v přípravě revitalizace Masarykova náměstí 
podle doporučení poroty z Protokolu o průběhu architektonicko–urbanistické soutěže o 
návrh revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti ze dne 27.04.2016 a podle 
možností schváleného rozpočtu města. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 30.06.2016 (kontrola postupu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Korych) -  návrh usnesení byl schválen 
 

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

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 


