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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 24 ze dne 03.08.2016 

 

č. 353 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o realizaci zakázky „Revitalizace Husovy 
aleje“: 
1) Jakub Tichý, Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov, IČ 75945878 (374.700 Kč 

bez DPH) 
2) ALL4TREES, Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ 28998880 (383.370 Kč bez DPH) 
3) OK Garden, s. r. o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ 27571297 

(387.462 Kč bez DPH) 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 28.08.2016 (zajištění podpisu smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 354 

Rada města schvaluje ceník parkování vozidel na placených parkovištích na Masary-
kově náměstí s účinností od 01.09.2016: první 0,5 hodiny zdarma (parkující si vyzved-
ne lístek bez poplatku, řetězení bezplatných lístků je zakázáno), následující hodina 
10 Kč, každá další hodina 20 Kč. Ceník je platný v pracovní dny od 8:00 hod. do 
17:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
Z: vedoucí odboru IKH (změna ceníku, přeprogramování parkovacích automatů) 
T: 28.08.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 355 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky, na opravu opěrné zdi Arnoldova, vypracovanou Odborem 

IKH dne 27.07.2016 
- obeslání těchto uchazečů:  
1) STAVOTRANS, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
2) David Jirsa, Kruhy 1, Mnichovo Hradiště, 294 13 Mohelnice nad Jizerou, 

IČ 74746260 
3) H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 25636362 
4) Durango s.r.o., Svijany 3, 463 46 Příšovice, IČ 49097091 
5) Saturn služby s.r.o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 03256197 
6) LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, 53351 Pardubice – Rosice, 

IČ 45537453 
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 10.08.2016 (rozeslání výzev) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 356 

Rada města schvaluje přijetí nabídky na zakázku „Oplocení dětských hřišť“ od společ-
nosti JaP, s. r. o., Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 25655108 za cenu 
178.800 Kč bez DPH (216.348 Kč včetně DPH). 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.08.2016 (informování uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 357  

Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 28.594 Kč na instalaci kolostavů v ulici 
V Lípách od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu. 
Z: ved. odboru IKH  
T: ihned (informovat poskytovatele dotace) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 358 
Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na stavební úpravy vstupu radnice 
č.p. 1 Mnichovo Hradiště z důvodu nevýhodnosti nabídky jediného uchazeče. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.08.2016 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 359 

Rada města schvaluje poskytnutí daru v roce 2016 MŠ Klubíčko, Boseň 86, 
IČ 71340688, ve výši 12.000 Kč s podmínkou schválení rozpočtové změny v zářijovém 
zastupitelstvu města. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 360 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 Statutu Fondu roz-
voje bydlení města Mnichovo Hradiště dle předloženého návrhu.  
Z: vedoucí FŠO 
T: 31.08.216 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 361 

Rada města schvaluje poskytnutí darů v roce 2016 organizacím dle návrhu uvedeného 
přiložené tabulce a pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv. Dary se po-
skytují jako neúčelové. 
Z: místostarosta 
T: 31.08.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 362 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2016 ve výši 2.000 Kč Sdružení uživa-
telů knihovních systémů LANius, s. p. o. Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ: 65018826, 
z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení.  
Z: ved. knihovny  
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 363 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku předních a zadních vstup-
ních dveří do objektu základní školy Masarykovo náměstí č.p. 244 Mnichovo Hradiště 
se společností ELTRO ŠŤASTNÝ s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
IČ:27160521, za částku 225.152 Kč bez DPH.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 08.08.2016 (uzavření smlouvy o dílo ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 364 

Rada města schvaluje ukončení nájmu dohodou k 30.09.2016 na pronájem pozemků 
p. č. 628, p. č. 631/10, p. č. 631/12, p. č. 631/13, p. č. 631/14 a p. č. 631/15 v k. ú. Ol-
šina dle nájemní smlouvy ze dne 18.12.2006 s D.a K. Benediktovými.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 365 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemků p. č. 628 o výměře 
952 m2, p. č. 631/10 o výměře 2 152 m2 a části pozemků p. č. 631/12 a p. č. 631/15 o 
výměře 700 m2 v k. ú. Olšina s D. a K. Benediktovými.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 30.09.2016 

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

 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 
 


