
Strana 1 (celkem 2) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 34 ze dne 14.11.2016 

 
č. 502 

Rada města schvaluje zajištění projekce vodovodních přípojek plánovaných v rámci stavby 
„Mnichovo Hradiště – Dobrá Voda, Lhotice - vodovod“ městem za cenu 1.950 Kč bez DPH 
za přípojku, souhlasí s podáním žádosti o společný územní souhlas pro všechny přípojky a 
starostu pověřuje podpisem příslušného dodatku smlouvy o dílo č. 13/2012 s Ing. Janem 
Čížkem, Revoluční 208, Trutnov. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 18.11.2016 (informovat OV a Ing. Čížka) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 503 

Rada města bere na vědomí rámcový postup odboru IKH při umisťování slaboproudých a 
sdělovacích vedení v objektech města. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 31.11.2016  

  záznam o hlasování:  5 členů pro, zdržel se 1 (Miroslav Korych), návrh usnesení byl   
  schválen 
č. 504 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky – poptávku na dodávku nového osobního vozu, ze dne 

07.11.2016 
- obeslání těchto uchazečů:  
1) Auto Zítka, s. r. o., Martinovice 31, 294 06 Březno u Mladé Boleslavi, IČ 45147451 
2) AUTO-BRANKA, s. r. o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, IČ 49245589 
3) AUTOCENTRUM Jičín s. r. o., Hradecká 1107, 506 01 Jičín, IČ 01596501 
4) HAVEX-auto s. r. o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČ 45147451 
5) KONTAKT - služby motoristům, s. r. o., Svobodova 2050, 511 01 Turnov, IČ 45538514   
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 10.12.2016  (rozeslání výzev)  
 záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 505 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřením  dodatku 
č. 12 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 13.01.2005 se ZD Březina nad Jize-
rou, družstvo, se sídlem Březina 41 z důvodu změny výměry pozemků v k. ú. Mnichovo 
Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 18.11.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 506 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 2707/1 o výměře 713 
m2 a části p. č. 2659 o výměře 1143 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 18.11.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 507 

Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Mnichově Hra-
dišti v roce 2017 Martinem Honzů, IČ 75017101, Lipová 1588, Lysá nad Labem.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 508 

Rada města schvaluje:  
- výzvu k podání nabídky na realizaci akce „Revitalizace lesoparku – zpřístupnění pěši-

nami I. etapa“, vypracovanou Ing. Lánským 03.11.2016   
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  



Strana 2 (celkem 2) 

a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Lipraco, s. r. o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, IČ: 25142216 
2) Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
3) H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
4) Ing. Zbyněk Hýzler, Jílová 1314, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 18566529 
5) Ještědská stavební společnost, Selská 517, 460 12 Liberec, IČ: 18382550 
6) Saturn služby s.r.o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.11.2016 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržela se 1(Ing. Jana Podzimková), návrh usnesení  
  byl schválen 
č. 509 

Rada města schvaluje:  
- výzvu k podání nabídky na „Znak města Mnichova Hradiště na okružní křižovatce u Li-

dlu“, vypracovanou odborem IKH 03.11.2016   
- uchazeče a hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.11.2016 (rozeslání výzvy uchazečům) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, proti 1 (Ing. Jana Podzimková), návrh usnesení byl   
  schválen 
č. 510 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště paní M. Mikové na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 28.02.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.11.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 511 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na pronájem kopírovacích strojů a zajištění servisních služeb 

v předloženém znění  
- výběrovou komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Jiří Bína, místostarosta, Mgr. 

Kamila Galetková, tajemnice MěÚ, Miroslav Korych člen rady města 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 512 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Or-
ganizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města kona-
ného dne 07.11.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.11.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 513 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Olšina, IČ 67675310 na ad-
rese Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.11.2016 

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

 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                                Mg r. Ji ří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 


