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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 38 ze dne 19.12.2016 

 

č. 563 
Rada města schvaluje na návrh komise toto pořadí účastníků v zadávacím řízení o ve-
řejnou zakázku „Mnichovo Hradiště – Dobrá Voda, Lhotice – vodovod“: 
1) Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice (cena 11.373.747 Kč 

bez DPH) 
2) SPEEDDRILL, s.r.o., Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha4 (cena 12.464.823,89 Kč 

bez DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Romanem Hr-
dličkaou, který se hodnocením nabídek umístil na prvním místě. V případě, že nedojde 
s ním z jakéhokoliv důvodu stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek k 
podpisu smlouvy, uděluje rada oprávnění starostovi k podpisu smlouvy s účastníkem 
SPEEDDRILL, s.r.o., který se umístil na druhém místě.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 23.12.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 564 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr projekční firmy na vyprojekto-
vání a inženýrskou činnost zakázky „Přestupního terminálu veřejné dopravy“, uzavře-
ný okruh obeslaných uchazečů a okruh členů pro sestavení hodnotící komise. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 9.1.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 565 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.  
Z_S14_12_8120057521 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v rámci akce „Stavební úpravy Přestavlcké 
ulice“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 09.01.2017 (odeslat podepsanou smlouvu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 566 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na užívání pozemku p. č. 432 o výměře 
540 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště s R. Z. za roční pachtovné 162 Kč na do-
bu jednoho roku do 31.12.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.01.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 567 

Rada města schvaluje rozsah PD na projekt rozšíření kapacity MŠ Mírová č.p.683 Mni-
chovo Hradiště a schvaluje poptávku u společnosti společností Projektil architekti s.r.o., 
IČO: 271 184 36 se sídlem Malátova 395/13, Praha 5 – Smíchov 150 00. Rada města 
schvaluje výjimku z vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 21.12.2016 (informovat společnost Projektil architekti s.r.o. ) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 568 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na užívání pozemku p. č. 438 o výměře 
703 m2 orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště P. a H. M. za roční pachtovné 211 Kč. na 
dobu jednoho roku do 31.12.2017. 
Z: ved. odboru IKH      T: 15.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 569 
1) Rada města schvaluje cenu za prováděcí projektovou dokumentaci a zajištění změ-

ny stavby před dokončeními na akci: “Stavba pavilonu MŠ Jaselská, Mnichovo Hra-
diště“, za částku 265.000 Kč bez DPH se společnosti ANITAS, s.r.o., Počernická, 
ev. č. 168/1a, 100 00, Praha IČ: 25755668. Rada města schvaluje výjimku z vnitřní 
normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 

2) Rada města schvaluje změnu použité technologie na novostavbu pavilonu MŠ 
Jaselská, Mnichovo Hradiště kontejnerový systém stavby mateřské školy bude na-
hrazen klasickou zděnou technologií. 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 27.12.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 570 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Mn.Hrad., p.č. 2561/86, příp.NN, A. 
Czerczak na pozemcích p. č. 2561/29 a p. č. 2561/20 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve 
prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 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: 31.12.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 571 

Rada města schvaluje cenu stočného u splaškové kanalizace ve Veselé pro r. 2017 ve 
výši 47,74 Kč/m3 vč. DPH. 
Z: ved. odboru IKH 
T:  22.12.2016 (zveřejnění na webu, informace OV Veselá) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 572 

Rada města schvaluje uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběr-
ného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) čís-
lo16_S0BS01_4121244803 ve výši 125.000 Kč, jako podíl na oprávněných nákladech 
spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, smlouvy číslo: 
16_SOBS01_4121243335 za částku ve výši 16.000 Kč jako podíl na oprávněných ná-
kladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a smlouvy čís-
lo: 16_SOBS01_4121243330 za částku 10.000 Kč jako podíl na oprávněných nákla-
dech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu na novostavbu 
multifunkčního objektu „Komunitního centra Mírová Mnichovo Hradiště“ se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29035.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.12.2016 (podepsat uzavřenou smlouvu o dílo) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 573 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. D. na dobu určitou 3 měsíců, tj. 
do 31.03.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 574 
1) Rada města bere na vědomí ukončení výběru dodavatele nového osobního vozu, 

schváleného usnesením č. 552 z 5.12.2016 bez realizace dodávky z důvodu změ-
ny výrobního programu Škoda auto, a. s. 

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

13.12.2016 
- obeslání těchto uchazečů:  
1) Autosalon ASTRA a. s., Jarní, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28708555 
2) AUTOTREND, s. r. o., České mládeže 1101, 463 Liberec - Liberec VI-Rochlice, 

IČ: 41324838 
3) HAVEX-auto s. r. o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČ 45147451 
4) KONTAKT - služby motoristům, s. r. o., Svobodova 2050, 511 01Turnov, 

IČ: 45538514 
5) LAURETA AUTO a. s., Čejetičky, Nádražní, 293 01 Mladá Boleslav, 

IČ: 26438577 
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 09.01.2017  (rozeslání výzev) 

  záznam o hlasování:7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 575 

Rada města schvaluje poskytnutí daru v roce 2016 Mateřské škole Březina, okres Mla-
dá Boleslav, Březina 94, 294 11 Loukov, IČ 71221247 ve výši 16 000 Kč. 
Z: ved. FŠP 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 576 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová ul. 683, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru v roce 2016 ve výši 5.000 Kč 
od dárce J-L-T Financial, s.r.o., Nerudova 749, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
IČO: 037 32 151. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 577 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Mnichovo 
Hradiště a Mgr. Martinem Weissem, Jana Palacha 1109, 293 02 Mladá Boleslav, 
IČ: 04076401, na pořízení a redakční zpracování textů a fotografií pro zpravodaj města 
KAMELOT ze dne 26.05.2015 (prodloužení platnosti smlouvy) za stejných podmínek 
(cenu vydání jednoho zpravodaje ve výši 6.000 Kč/měs. a za dále vyjmenované práce 
v částce 200 Kč/hod., nejvýše však 4.000 Kč/měs.) 
Z: taj. MěÚ 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 578  

Rada města bere na vědomí odstoupení Bc. Václava Krause z funkce člena zastupitel-
stva ke dni 13.12.2016 a odstoupení náhradníka z kandidátní listiny ANO 2014 pana 
Romane Tesaře k 16.12.2016 a nástup dalšího náhradníka do zastupitelstva města 
z kandidátní listiny ANO 2011 pana Robina Panuše (zvoleného ve volbách do zastupi-
telstev obcí v termínu 10. - 11. října 2014) a pověřuje starostu  města podpisem osvěd-
čení o zvolení členem zastupitelstva města do 28.12.2016. 
Z: starosta města 
T: 28.12.2016 (předat osvědčení) 

  záznam o hlasování:  7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 579 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou H. Paříkové. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.01.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 580 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou J. Chládkové. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 30.01.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 581 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2016 ve výši 3 000 Kč Kni-
hovně města Ml. Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá Boleslav, IČ 70565872. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 582 

Rada města schvaluje Návrh na doplnění Knihovního řádu v příloze č. 3. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro, - návrh usnesení byl schválen 
č. 583 

Rada města schvaluje Návrh na rozšíření služeb v městské knihovně. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 584 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 23.11.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ, předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise.  
Z: tajemnice MěÚ      
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 585 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
23.11.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá 
stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ      
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 586 

Rada města schvaluje zrušení výběru dodavatele na pronájem kopírovacích strojů a 
zajištění servisních služeb v souladu se zadávacími podmínkami ze dne 15.11.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 587 
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 12.12.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.12.2016 

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

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

 
Miroslav Korych 

ověřovatel 
 
 

  
 


