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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 17 ze dne 30.05.2016 

 

č. 240 
Rada města schvaluje uzavření dodatku o přijetí podpory ve výši do 40 981,86 Kč k 
uzavřené Smlouvě č. 15244203 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na akci „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo Hradiště”, s poskytovatelem dotace SFŽP, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 a zároveň pověřuje starostu města podpisem 
tohoto dodatku smlouvy. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 03.06.2016 (podepsání dodatku starostou města a předání poskytovateli) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 241 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.05.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště K. Rejmanové na dobu urči-
tou 3 měsíce, tj. do 31.08.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 242 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 455 o výměře 
1550 m2 a části pozemku p. č. 883/1 v k. ú. Dneboh.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 02.05.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 243 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 455 
o výměře 1550 m2 a části pozemku p. č. 883/1 v k. ú. Dneboh o výměře 270 m2  M. a 
L. Polákovým.  
Z: ved. odboru IKH 
T:10.06.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 244 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 138/15 o 
výměře cca 60 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.05.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 245 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 138/15 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Sychrov nad Jizerou I. Bémové Vranákové za 
kupní cenu 300 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 246 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 794/1 o 
výměře 287 m2 trvalý travní porost a p. č. 794/2 o výměře 207 m2 trvalý travní porost 
v k. ú. Dneboh od P. Zavadila za kupní cenu 100 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 247 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 560/2 o vý-
měře cca 230 m2 v k. ú. Lhotice u Bosně.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.06.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 248 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 560/2 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Lhotice u Bosně P. Svatuškovi. 
Z: ved. IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 249 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p. č. 2358/28 o výměře 164 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště dle geometrického plánu č. 
2205-77/2015 do majetku města od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 
Praha 5 – právo hospodaření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, pří-
spěvková organizace.  
Z: ved. odboru IKH    
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 250 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemku p. č. 2797/13 
o výměře 89 m2 a dle geometrického plánu č. 2230-091/2015 pozemků p. č. 2340/6 o 
výměře 886 m2 a p. č. 2340/8 o výměře 69 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. IKH       
T: 02.06.2016 (zveřejnění na ÚD) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 251 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemku 
p. č. 2797/13 o výměře 89 m2 a dle geometrického plánu č. 2230-091/2015 pozemků p. 
č. 2340/6 o výměře 886 m2 a p. č. 2340/8 o výměře 69 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 – právo hospodaření Kraj-
ská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaci.  
Z: ved. IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 252 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku p. č. 793 o 
výměře 212 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. Dneboh od I. Burdové a O. Hájkové 
za kupní cenu 250 Kč/m2.  
Z: ved. IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 253 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků p. č. 1992/112 o výměře 
32 m2 za část pozemku p. č. 1992/97 o výměře 42 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. IKH 
T: 02.06.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 254 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smluv budoucích 
kupních na koupi částí pozemků v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště: 
1) st. p. č. 24 a p. č. 31/1 o výměře cca 7 m2 od J. a V. Dvořákových 
2) st. p. č. 25/2 o výměře cca 1 m2 od P. Liebicha 
3) st. p. č. 29 o výměře cca 2 m2 od J. a L. Rybářových  
4) st. p. č. 42/1 o výměře cca 78 m2 od PRESS – HAMMER, s. r. o., Dvořákova 383, 

Bakov nad Jizerou 
5) st. p. č. 46 a p. č. 849 o výměře 26 m2 od J. Sznapky 
6) st. p. č. 47 o výměře cca 36 m2 od J. Mareše, H. Marešové a H. Rulcové  
7) st. p. č. 48/1 a p. č. 72 o výměře cca 6 m2 od J. a M. Smrkovských. 
8) st. p. č. 115 o výměře cca 9 m2 od L. Balcarové  
9) st. p. č. 116 a p. č. 973/7 o výměře cca 26 m2 od J. a J. Kracíkových 
10) st. p. č. 117 o výměře cca 5 m2 od D. Malína 
11) st. p. č. 127 o výměře cca 1 m2 od R. a B. Jurových 
12) st. p. č. 159 o výměře cca 1 m2 od L. Brzobohaté  
13) st. p. č. 161 a p. č. 657/3 o výměře cca 7 m2 od J. Veselého 
14) st. p. č. 178 o výměře cca 8 m2 od L. Koubové 
15) st. p. č. 183 a p. č. 663/4 o výměře cca 35 m2 od L. a J. Švermových 
16) st. p. č. 184 o výměře cca 4 m2 od G. Dědinové 
17) p. č. 28/2 o výměře cca 4 m2 od R. Jury 
18) p. č. 31/2 o výměře cca 14 m2 od COOP Mnichovo Hradiště, družstva, Turnovská 

21, Mnichovo Hradiště  
19) p. č. 31/3 o výměře cca 8 m2 od L. Dvořákové 
20) p. č. 70/1 o výměře cca 8 m2 od M. a M. Šulcových 
21) p. č. 75/5 o výměře cca 3 m2 od B. Koudelkové a H. Vaníčkové  
22) p. č. 657/4 o výměře cca 1 m2 od M. a E. Fišerových 
23) p. č. 673/1 a 673/4 o výměře cca 4 m2 od M. a V. Švermových 
24) p. č. 673/2 a p. č. 673/3 o výměře cca 4 m2 od J. Šimonových  
25) p. č. 673/13 o výměře cca 11 m2 od S. a H. Bašusových 
26) p. č. 675/7 o výměře cca 12 m2 od P. a I. Röslerových  
27) p. č. 847/2 o výměře 3 m2 od R. Omasty  
28) p. č. 28/1 o výměře cca 3 m2 od M. Studničných 
za kupní cenu 200 Kč/m2. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Mgr. Lochman a Ing. Mareš) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 255 

Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti o bezúplatné nabytí 
částí pozemků p. č. 850/1 o výměře cca 2836,69 m2 a p. č. 904/1 o výměře cca 142,07 
m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 
81/11, Smíchov, Praha, IČ 70891095 do vlastnictví města.  
Z: ved. IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 256 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smluv budoucích 
kupních na koupi částí pozemků v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště:  
1) st. p. č. 183 a p. č. 663/4 o výměře cca 30 m2 od L. a J. Švermových  
2) st. p. č. 159 o výměře cca 12 m2 od L. Brzobohaté  
3) p. č. 663/13 a p. č. 905/4 o výměře cca 4 m2 od V. a P. Peldových 
4) st. p. č. 154 a p. č. 631 o výměře cca 3 m2 od J. a M. Plevových 
5) st. p. č. 174 o výměře cca 3 m2 od P. Šámala 
6) p. č. 629/2 o výměře cca 1 m2 od B. a L. Raimových 
7) p. č. 628/4 o výměře 7 m2 od J. Kraušnera 
8) st. p. č. 222 a p. č. 628/2 o výměře 41 m2 od I. Flanderkové 
9) p. č. 671/1 o výměře cca 6 m2 od J. a V. Žďánských  
10) st. p. č. 166 a p. č. 671/2 o výměře cca 13 m2 od V. Ševců  
11) st. p. č. 158 o výměře cca 12 m2 od R. Bergmanna  
12) st. p. č. 157 o výměře cca 11 m2 od R. Nedvěda 
13) st. p. č. 185 o výměře cca 8 m2 od K. Sedlákové  
14) st. p. č. 223 a p. č. 673/5 o výměře cca 7 m2 od J. a M. Skřivanových  
za kupní cenu 200 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě)  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Mgr. Lochman a Ing. Mareš) -  návrh 
  usnesení byl schválen 
č. 257 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti o prodej po-
zemku p. č. 19/2 o výměře 2 084 m2 vodní plocha – vodní nádrž přírodní a části po-
zemku p. č. 19/3 trvalý travní porost k VPS K 410 v k. ú. Lhotice u Bosně České repub-
lice – Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.06.2016 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 258 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy číslo 63/SP3/DB_4/2016 se společ-
ností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem: Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Bole-
slav, IČ 00177041, o poskytnutí peněžních prostředků ve výši 90.000 Kč na podporu 
realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, 
Nezvalova a Na Salabce“ v rámci grantového programu dárce „Dopravní bezpečnost“. 
Z: vedoucí odboru IKH (zaslání smlouvy k podpisu protistraně) 
T: 06.06.2016 

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

č. 259 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stavbu napojení uživatelské TS pro LIDL z napěťové 
hladiny VN 22kV na pozemcích p. č. 2439/5, p. č. 2449/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 
24729035 za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH, DPH bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 260 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 443/8 o 
výměře 209 m2 a p. č. 443/4 o výměře 3078 m2 zahrada v k. ú. Dneboh.  
Z: ved. odboru IKH    T: 02.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 261 
Rada města schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu - ve Studentské ulici v Mnichově 
Hradišti proti V. Hájkovi.  
Z: ved. IKH 
T: 01.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 262 

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na opravu střechy nad jevištěm Sych-
rov č.p. 1 z důvodu nevýhodnosti nabídky jediného uchazeče. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 03.06.2016 (odeslání rozhodnutí ) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 263 

Rada města schvaluje přijetí nabídky společnosti Versana, s. r. o., Kytlice 11, 407 45 
Kytlice, IČ 026 347 67 na realizaci zakázky „Oprava sociálního zařízení Gymnázium, 
Studentská 895“ v hodnotě 1.045.337,25 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH (zajištění podpisu smlouvy) 
T: 27.6.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 264 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 21.04.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a 
bezpečnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 265 

Rada města schvaluje obsah Kroniky Dneboha za rok 2015 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 266 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 4. května 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 10.06. 2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 267 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 30.05.2016 Petra Rydvala z  Komise pro výchovu a 
vzdělávání na vlastní žádost.   
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 268 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 30.05.2016 dalším členem Komise pro výchovu a 
vzdělávání Markétu Tomášovou. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 269 
Rada města schvaluje za období prosinec 2015 – květen 2016 odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle návrhu v příloze č. 1. Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc květen 
2016, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení 
stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 
2016. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 270 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 17.05.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 271 

Rada města schvaluje výběr dodavatele na zajištění správy infrastruktury IT městského 
úřadu a organizací zřizovaných městem s firmou AdminIT s.r.o., Jinočanská 367, 
252 19 Rudná, IČ 27864901 na období od 01.07.2016 do 30.06.2017 za cenu 85.000 
Kč bez DPH měsíčně. 
Zdůvodnění: z pěti došlých nabídek byly posouzeny čtyři, které byly doručeny ve stanoveném termínu. V užším výběru 
posuzovala komise dvě nabídky – AdminIT s.r.o. a DRAGON INTERNET a.s. Firma AdminIT  Nabídla výhodnější režim 
podpory síťových technologií, serverů a diskových polí pomocí vzdálené správy dostupné v režimu 24/7. 

Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.06.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 272 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku na zpracování Územní studie 
veřejných prostranství města: 
1. Ing. arch. Tomáš Cach + Ing. arch Ivan Lejcar, architektonický atelier Alej, Bubeneč-

ská 43, 160 00 Praha 6, IČ 15096548, DIČ CZ480118022 (cena 305.000 Kč bez 
DPH, 369.050 Kč vč. DPH) 

2. Ing. arch. Šimon Vojtík, ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, 170 00 Praha 
7 – Holešovice, IČ 01894871, DIČ CZ01894871 (cena 380.000 Kč bez DPH, 
459.800 Kč vč. DPH) 

3. Ing. arch. Igor Kovačevič, MOBA studio s.r.o., Nad Přehradou 404/5, 109 00 Praha 
10, IČ 61459712, DIČ CZ61459712 (395.000 Kč bez DPH, 477.850 Kč vč. DPH) 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 06.06.2016 (informování uchazečů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 273 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
a Mgr. Kamila Galetková, do polského města Chojnów ve dnech 04.06.2016 – 
05.06.2015.  
Z: Tajemnice MěÚ, ved. FŠO 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jana Podzimková 

ověřovatel 


