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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 28 ze dne 19.09.2016 

 

č. 420 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo 
Hradiště s M. Valčuhou, za navrhované měsíční nájemné 3.600 Kč, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 30.09.2017 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu 
ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče 
z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1) P. Vojtka za navrhované měsíční nájemné 3.000 Kč 
2) L. Vyčítalovou Jizerou za navrhované měsíční nájemné 2.115,80 Kč 
3) M. Pospíšilovou za navrhované měsíční nájemné 1.870 Kč 
4) B. Ponocnou za navrhované měsíční nájemné 1.490 Kč 
5) M. Paldusovou za navrhované měsíční nájemné 1.370 Kč               
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 421 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo 
Hradiště s P. Vojtkem za navrhované měsíční nájemné 3.500 Kč, na dobu určitou 
1 rok, tj. do 30.09.2017 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu 
ve výši trojnásobku měsíčního předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče 
z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1) M. Pospíšilovou za navrhované měsíční nájemné 2.100 Kč  
2) L. Vyčítalovou za navrhované měsíční nájemné 2.037,90 Kč 
3) B. Ponocnou za navrhované měsíční nájemné 1.643 Kč 
4) M. Paldusovou za navrhované měsíční nájemné 1.511 Kč               
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 422 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 29.08.2016, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 423 

Rada města schvaluje nabídku společnosti Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 na realizaci akce „Zvýšení bezpečnosti chod-
ců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce“, za částku 
210.382,70 Kč vč. DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 26.09.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 424 

Rada města neschvaluje žádost L. Patkaně o jednorázový odpočet stočného za 20 m3 
v roce 2016 a ukládá odboru IKH řešit žádosti o odpočet stočného podle zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §19, odstavec 7). 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 425 
Rada města schvaluje uhrazení nájemného v celkové výši 58.212 Kč Al.Čechovi za ná-
jem pozemků p. č. 624/6 o výměře 1704 m2, p. č. 624/9 o výměře 187 m2, p. č. 624/10 
o výměře 4 m2 a p. č. 624/11 o výměře 261 m2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. Hoškovice za období od 22.07.2013 do 22.07.2016.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 426 

Rada města schvaluje:  
- výzvu k podání nabídky na projektovou a inženýrskou činnost pro akci „Stavební 

úpravy Přestavlcké ulice - Mnichovo Hradiště“, vypracovanou odborem IKH 
12.09.2016   

- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  
a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27086135 
2) ANITAS s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 25755668 
3) AMG Studio s.r.o., Šafaříkova1221/3, 746 01 Opava, IČ 25825909 
4) Ing. Jaroslav Volf, Nábř. Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod; IČ 12043940 
5) Rybář stavební s.r.o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ 271 31 335 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 26.09.2016 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 427 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků p. č. 2561/19 a p. 
č. 2561/20 o výměře 420 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště spol. PROF SVAR s. r. o., se 
sídlem Přestalvcká 1474, Mnichovo Hradiště, IČ 4754950 za účelem parkování osob-
ních automobilů, na dobu určitou do 31.10.2016, za celkový nájem 12.500 Kč.     
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 428 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem místnosti č. 137 v čp. 395 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeské-
ho kraje, se sídlem Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, IČ 27256456 za účelem 
provozu odběrové ambulance, za roční nájemné 10.887 Kč.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 429 

Rada města schvaluje plán inventur na rok 2016 dle přílohy. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2016 (seznámení členů DIK a zahájení prací) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 430 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Výměna střešního pláště 
hasičské zbrojnice Hřbitovní č. p. 316, Mnichovo Hradiště“ se společností FAST stře-
chy s.r.o. Smetanova 2065, 547 10 Náchod  IČ: 27537676, za celkovou částku 
299.992,37 Kč včetně DPH. 
Z:   vedoucí odboru IKH 
T: 21. 09. 2016 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 431 
Rada města schvaluje dodatečně zveřejnění nabídky dřeva z těžby stromů napade-
ných kůrovcem, vypracovanou odborem IKH dne 14.9.2016.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 26.9.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 432 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou O. Rutovi. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.10.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 433 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 12.09.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 434 

Rada města ruší výběrové řízení „Na opravu jižní fasády radnice č.p. 1 Mnichovo Hra-
diště“ z důvodu nezískání dotace na akci. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: ihned (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 435 

Rada města stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění,  a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., č. 
130/2009 Sb., č. 201/2009 Sb., č. 381/2010 Sb., č. 44/2011 Sb., č. 448/2011 Sb., č. 
224/2014 Sb., č. 303/2014 Sb., 278/2015 Sb. a č. 273/2016 Sb., s účinností od 
1.9.2016 plat ředitelce Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. Evě 
Hajzlerové, řediteli Základní školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mgr. Vladimíru 
Čermákovi, a ředitelce Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683,  paní 
Aleně Volfové, dle přílohy č. 1). 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 436 

Rada města ruší své usnesení č. 419 z 05.09.2016. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 437 

Rada města schvaluje oceněným Cenou města Mnichovo Hradiště pro mládež poskyt-
nutí nepeněžních darů (poukázek) ve výši 1.000 Kč Pavlu Rakovi a ve výši 1.000 Kč 
Anně Samešové; a finančního daru ve výši 10.000 Kč Pěveckému sboru Zvonky, z.s., 
Palackého 38, ZUŠ, Mnichovo Hradiště, IČ: 62453106. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 438 
Rada města schvaluje poskytnutí nepeněžního daru (poukázky) ve výši 1.500 Kč JUDr. 
Josefu Forstovi za jeho dlouholetou činnost v JSDH Mnichovo Hradiště.  
Z: místostarosta 
T: ihned 

  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 
 


