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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 37 ze dne 05.12.2016 

 

č. 545 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Revitalizace lesoparku – zpří-
stupnění pěšinami I. etapa“: 
1. Saturn služby s.r.o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197  

(891.374 Kč bez DPH) 
2. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781  

(957.779,09 Kč bez DPH) 
3. 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Pražská 992, 463 42 Hodkovice nad 

Mohelkou, IČ 49904884 (958.592 Kč bez DPH) 
4. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094  

(1.019.109,89 Kč bez DPH) 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 09.12.2016 (informovat účastníky a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 546 

Rada města bere na vědomí informace o instalovaných technických zařízeních na bu-
dově radnice.  
Z: ved, odboru IKH  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 547 
  Rada města revokuje své usnesení č. 290 ze  13.06.2016.  

Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 548 

Rada města schvaluje snížení nájmu za pronájem části pozemku p. č. 2625/1 o výmě-
ře 180 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště I. P. za rok 2017 na 1 Kč a za následující roky trvá 
na výši nájmu 9 Kč/m2.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 549 

Rada města schvaluje uzavření  dodatku č. 12 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí 
ze dne 13.01.2005 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, se sídlem Březina 41 
z důvodu změny výměry pozemků v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 550 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 2707/1 o výměře 713 m2 a 
části p. č. 2659 o výměře 1 143 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště ZD Březina nad Jizerou, 
družstvo, se sídlem Březina 41, IČ 00105309 za roční pachtovné 191 Kč.  
Z: ved. odboru IKH      T: 31.12.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 551 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pronájem pozemků p. č. 2658/51 o výmě-
ře 264 m2, p. č. 2658/50 o výměře 1705 m2, p. č. 2658/46 o výměře 1973 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště panu Ing. Zbyňkovi Hýzlerovi, Mnichovo Hradiště, Jílová 1316, IČ: 
18566529 za roční pacht 406 Kč.  
Z: ved. odboru IKH      T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 552 
Rada města schvaluje nabídku společnosti Havex auto, s. r. o., Na Bělidle 503, 543 01 
Vrchlabí, IČ 60108151, provozovna Průmyslová 909, 293 06 Kosmonosy na dodání 
nového osobního vozu Škoda Octavia 1,6 TDI 66 kW za cenu 367.369 Kč včetně DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 12.12.2016  (informování uchazečů) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 553 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o energetickém hospodářství, 
Dodatku č. 2 kupní smlouvy o dodávce tepelné energie a Dodatku č. 2 smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor s firmou Erding, a.s., IČ 25512455,  Kosmákova 2195/28, 615 
00 Brno.   
Z:  ved. odboru IKH 
T: 09.12.2016 (podpis smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 554 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 635/14 o 
výměře 1072 m2 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 08.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 555 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště Z. A. na dobu určitou 3 měsíce, tj. 
do 28.02.2017. 
T: 12.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 556 

Rada města schvaluje předloženou projektovou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení na novostavbu multifunkčního objektu 
„Komunitního centra Mírová Mnichovo Hradiště“ zpracovanou společností Projektil ar-
chitekti s.r.o., IČO: 271 184 36 se sídlem Malátova 395/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 09.12.2016 (informovat společnost Projektil architekti) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 557 

Rada města schvaluje prodej dřeva z nahodilé i úmyslné předmýtní těžby v lokalitě 
Horka o celkovém množství 256,4 m³ za cenu 299.819 Kč bez DPH firmě Fowood-
group, s. r. o., Branžež 53, IČ 04474333.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 12.12.2016 (vyrozumění uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 558 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru – dětské hřiště ve Dnebohu v hodnotě 
149.249 Kč, od dárce Evžena Janeby-Stavokombinát, Dr. Milady Horákové 185/66, 
460 07 Liberec, IČ 12796808, a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle ná-
vrhu v příloze.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2016 (podpis smlouvy) 

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



Strana 3 (celkem 3) 

č. 559 
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – soubor cvičebních prvků v hodnotě 
399.905 Kč, od dárce Stavokombinát Invest s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 
06 Liberec, IČ: 48290645, a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle návrhu 
v příloze.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2016 (podpis smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 560 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem kotelen v Mateřské škole 
v Mírové ul. čp. 683, v Mateřské škole ve Veselé, Školní ul. čp. 70, v Základní škole v 
Sokolovské ul. čp. 254, v pavilonu školy v Sokolovské ul. čp. 56, v Základní škole ve 
Studentské ul. čp 895, v budově městského úřadu, Masarykovo náměstí čp. 1, v DPS v 
Družstevní ul. čp. 1451, v dětském zdravotním středisku, Jana Švermy čp. 378 a 
v Domově důchodců v Nerudově ul. čp. 1470. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 07.12.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl 
  schválen 
č. 561 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 6. rozpoč-
tové opatření r. 2016 dle přílohy.  

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města provedením pří-
padných dalších rozpočtových opatření roku 2016, a to: 

úpravou rozpočtu v příjmové a výdajové stránce v případě přijetí či úpravě dotací, 
které město obdrží v závěru roku 2016, úpravou rozpočtu ve výdajové stránce 
v běžných výdajích, a to pouze provedením nutných přesunů mezi paragrafy do cel-
kové výše 200 tis. Kč tak, že přesuny neovlivní celkovou výši schválených běžných 
výdajů.  

Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 562 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 24.11.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jana Podzimková 

ověřovatel 
 


