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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 25 ze dne 22.08.2016 

 

č. 366 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci Přestavlcké ulice a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 01.09.2016 (rozeslání podkladu pro jednání ZM) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 367 

Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na opatření proti vlhkosti objektu 
č.p.299 Mnichovo Hradiště a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
VODIZOL, s.r.o., Mánesova 1650/90, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 
25929828, za celkovou částku 410.609,74 Kč včetně DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 09.09.2016 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 368 

Rada města schvaluje prodej hrobu H-VI-37 (rodina Eichlerova), i.č. 9-802-000/031, R. 
Adáškové za cenu 1000 Kč. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 25.08.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 369 

Rada města schvaluje dodatek č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 01.09.1992 na prodlou-
žení nájmu nebytových prostor v čp. 38 v Palackého ulicí v k. ú. Mnichovo Hradiště Zá-
kladní umělecké škole Mnichovo Hradiště, Palackého 38, Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH      
T: 14.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 370 

Rada města schvaluje návrh smlouvy na pronájem části nemovitosti čp. 877 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště dle přílohy společnosti ITBUSINESS, s. r. o., se sídlem Jiráskova 
600 Mnichovo Hradiště, IČ 27449688 za účelem umístění lokálního vysílacího bodu a 
stanovuje roční nájemné ve výši 9.000 Kč.    
Z: ved. odboru IKH     T: 15.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá-
  len 
č. 371 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Výměna střešního pláště hasičské zbrojnice Hřbi-

tovní č. p. 316, Mnichovo Hradiště“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče:  
1. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ:48689971 
2. Roman Danda, Smetanova 580, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ 40016935 
3. Durango, s. r. o., Kopeckého 186, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14, Liberec, 

IČ: 49097091 
4. Martin Rašín, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 152, IČ:62486942 
5. Trogast  s.r.o, 561 70 Písečná 176, IČ:28779193 
6. Karel Štafl, Dneboh 79, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 86688863 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30. 8. 2016 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 372 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – vodovodní přípojka a kanalizační přípojka na pozemku p. č. 2336/2 v k. 
ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch S. Eichlerové za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez 
DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 373 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem místnosti č. 137 v čp. 395 v k. 
ú. Mnichovo Hradiště za účelem provozu odběrové ambulance.    
Z: ved. odboru IKH 
T: 23.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 374 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 
na prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Mikové na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 30.11.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 375 
  Rada města schvaluje: 

- výzvu k podání nabídky, na akci „Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky 
ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce“, vypracovanou Odborem IKH dne 
8.8.2016 

- obeslání těchto uchazečů: 
1) Lipraco, s. r. o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, IČ: 25142216 
2) Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 
3) Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
4) Eltro Šťastný, ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiš-

tě, IČ: 27160521 
5) USK, s. r. o., Pod Borkem 319, 295 03 Mladá Boleslav, IČO 27138551 

- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 01.09.2016 (rozeslání výzev) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 376 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 12.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště Z. Antošovi na dobu určitou 4 mě-
síců, tj. do 30.11.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 24.08.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 377 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1992/170 o vý-
měře 1006 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH     T: 25.08.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 378 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
1992/170 o výměře 1 006 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště L. Vernerové.  
Z: ved. odboru IKH     T: 02.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 379 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej částí pozemků p. č. 109/1 o výmě-
ře cca 126 m2 a p. č. 109/6 o výměře cca 228 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.08.2016   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 380 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej částí pozemků p. č. 
109/1 o výměře cca 126 m2 a p. č. 109/6 o výměře cca 228 m2 v k. ú. Veselá u Mni-
chova Hradiště V. Turkovi za kupní cenu 500 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.09.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Mgr. Lochman, Ing. Mareš) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 381 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 109/6 o vý-
měře cca 2466 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.08.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 382 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. 
č. 109/6 o výměře cca 2466 m2 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště T. Erbrtovi.  
Z. ved. odboru IKH 
T: 02.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 383 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 1643/8 o výměře 12 
m2 dle geometrického plánu č. 2244-537/2016 a p. č. 1197/7 o výměře 12 m2 dle geo-
metrického plánu č. 2244-538/2016 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.08.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 384 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 
1643/8 o výměře 12 m2 dle geometrického plánu č. 2244-537/2016 a p. č. 1197/7 o 
výměře 12 m2 dle geometrického plánu č. 2244-538/2016 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 
za kupní cenu 1.000 Kč/m2 bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude při-
počteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.09.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 385 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2688/5 o výměře 33 
m2 dle geometrického plánu č. 2257-43/2016 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.08.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 386 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
2688/5 o výměře 33 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště P. Sýkorovi za kupní cenu 350 
Kč/m2.   
Z. ved. odboru IKH     T: 02.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 387 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení snížení kupní ceny za 
prodej části pozemku p. č. 197/1 J. Kostrbovi. Doporučuje trvat na usnesení zastupitel-
stva ze dne 18.04.2016, č. usn. 38. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 388 

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1292 o výměře 
304 m2 a částí pozemků p. č. 1293 a p. č. 1294 o výměře cca 2 900 m2 v k. ú. Mnicho-
vo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.08.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 389 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
1292 o výměře 304 m2 a části pozemků p. č. 1293 a p. č. 1294 o výměře cca 2 900 m2 
v k. ú. Mnichovo Hradiště spol. REKOVA, s. r. o., se sídlem Tylova 1555, Mnichovo 
Hradiště, IČ 27115283 a spol. JOKAR company s. r. o., se sídlem Tylova 1540, Mni-
chovo Hradiště, IČ 24690406.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 02.09.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 390 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 08.08.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ    
T: 29.08.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 391 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Chodník Mnichovo Hradiště, 
místní část Dneboh“: 

1. Eltro Šťastný, ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě, IČ: 27160521 (1.574.586 Kč bez DPH) 

2. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
(1.585.037,33 Kč bez DPH) 

3. Colas CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 (1.590.318,10 Kč bez 
DPH) 

Z:  ved. odboru IKH 
T: 29.08.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 392 

Rada města schvaluje převedení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
940 o výměře 51 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště na p. Rympla za účelem zřízení zahrád-
ky, za roční nájemné 9 Kč/ m2.    
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 393 
Rada města schvaluje na doporučení hodnotící komise toto pořadí uchazečů o zakáz-
ku na projektovou dokumentaci akce „Revitalizace Masarykova náměstí“ 
1) Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Bautzner Strasse 133, D-01099 Dresden, IČ DE 

159273078, 83,64 bodu 
2) Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, Šmeralova 18, 170 00 Praha 7, 

IČ 70127301, 80,78 bodu  
3) ATELIER 111 architekti s.r.o., Přístavní 1423/31, 170 00 Praha 7, IČ 27648788, 

76,65 bodu. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 26.08.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Ing. Kolomazník, Korych) -  návrh usne- 
  sení byl schválen 
č. 394 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava komunikace Jirásko-
va“: 
1. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21, IČO 28447085 – 

1.226.220,00 Kč vč. DPH 
2. SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094 – 

1.230.643,00 Kč vč. DPH 
3. Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 – 1.277.958,00 Kč 

vč DPH 
Z:  ved. odboru IKH    T: 29.08.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 395 

Rada města schvaluje  
- výzvu k podání nabídky na projektovou a inženýrskou činnost pro doplnění systému 

odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (podzemní kontejnery) 
v Mnichově Hradišti, vypracovanou odborem IKH 16.08.2016   

- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  
a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) EBM - Expert building management, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ 

25514741 
2) Slavoj MB s.r.o., Novákova 1328, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 25740792 
3) CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27086135 
4) ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s r.o., Boženy Němcové 577/9, 293 01 

Mladá Boleslav, IČ 18572154 
5) ISES, s.r.o., M.J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ 64 58 39 88 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 23.08.2016 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Ing. Mareš, Ing. Podzimková) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 396 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřené 
mezi Městem Mnichovo Hradiště a JUDr. Jiřím Cehákem, nám.Míru 1, 473 01 Nový 
Bor, IČ 66240514 ze dne 09.09.2015 za stejných podmínek do 31.12.2016. 
Z: tajemnice MěÚ    T: 31.08.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 397 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
08.06.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 398 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
konaného dne 15. června 2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách 
města a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi 
Komise pro rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým 
usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 20.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 399 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 22.08.2016 Helenu Charvátovou z funkce předsed-
kyně Komise pro rodinu a sociální záležitosti na základě její rezignace. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 400 

Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 35.000 Kč D. Pavukové, na objekt Školní, Mni-
chovo Hradiště. Účel: střechy – výměna krytiny (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu 
„Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 1). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 401 

Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 35.000 Kč L. Páchymovi, na objekt Školní. Účel: 
střechy – výměna krytiny (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu „Fondu rozvoje bydle-
ní na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 1). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 402 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2561/19 a 
p. č. 2561/20 o výměře 420 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení parkoviště.    
Z: ved. odboru IKH 
T: 24.08.2016 

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

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 


