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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 6 ze dne 13.02.2017 

 

č. 72 
Rada města schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících k objektu: „Komunitního centra Mírová Mnichovo Hradiště“ 
se společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice IČ: 
27935311 za předběžnou předpokládanou cenu ve výši 101.000 Kč bez DPH. 
 Rada města schvaluje výjimku z vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 20.02.2017 (uzavřít smlouvu zajištění přeložky plynárenského zařízení ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 73 

Rada města schvaluje  
- výzvu k podání nabídky na realizaci akce „Odbahnění a oprava rybníka Přestavlky“, 

vypracovanou Ing. Lánským 30.01.2017   
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  
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 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 20.02.2017 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 74 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
2397 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště T. a M. K. za kupní cenu 
50 Kč/m2.  
Z. ved. odboru IKH 
T: 20.02.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, zdržel se 1 (Mgr. Lochman) - návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 75 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků p. č. 346 
o výměře 352 m2, p. č. 347 o výměře 182 m2, p. č. 348 o výměře 423 m2 a p. č. 349 o 
výměře 144 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště P. Š.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.02.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 76  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej části pozemku p. č. 
950 (boční a zadní část) v k. ú. Mnichovo Hradiště E. S. za znalecký posudek. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 20.02.2017  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 77 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 195/1 o 
výměře 400 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení cvičiště pro kynologický 
sport zvaný agility.   
Z: ved. odboru IKH     
T: 16.02.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 78 
Rada města schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 16.05.1997 na proná-
jem prostor k podnikání COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, se sídlem Turnovská 21, 
Mnichovo Hradiště, IČ 0031798.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.02.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 79 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 
na prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. M. na dobu určitou 
1 rok, tj. do 28.02.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 28.02.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 80 

Rada města schvaluje doplnění zadávací dokumentace na projekt „Poskytování ener-
getických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budo-
vách v majetku města Mnichovo Hradiště“ zpracovanou firmou PORSENNA o. p.s., 
Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4.  
Z:  ved. odboru IKH 
T: 17.02.2017 (informovat zpracovatele ZD) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (p. Korych, Ing. Podzimková) - návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 81 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 2389 a p. č. 1623/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch GasNet, s. r. o., 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567 za úhradu 130 Kč za 
běžný metr bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 28.02.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, zdržel se 1 (Mgr. Lochman) - návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 82 
  Rada města doporučuje zastupitelstvu města: schválit 

1) schválit Změnu rozpočtu - 7. Rozpočtové opatření na rok 2016 v následujícím znění: 
  Snížení příjmů na:    151.510 tis. Kč (snížení o 1.260 tis. Kč) 
  Zvýšení výdajů na:   125.224 tis. Kč  (zvýšení o  1.869 tis. Kč) 
  Financování celkem:  26.286 tis. Kč    (přebytek) 
  Jednotlivé změny jsou uvedeny v tabulkové části změny rozpočtu.  

2) schválit na r. 2016 závazné ukazatele v rámci poskytovaných dotací dle dotačního 
programu: 

  § 3429 Zájmová činnost, pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům    129.500 Kč 
  § 3429 Zájmová činnost, pol. 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organ.    
                           1.815.950 Kč 
  § 3429 Zájmová činnost, pol. 6329 Ost. inv. transfery nezisk. a podob. organ.             
                             90.000 Kč 

Z: ved. FŠO 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 83 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové 
opatření 1/2017 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 84 

Rada města schvaluje Zprávu o činnosti Muzea města Mnichovo Hradiště za rok 2016. 
Z: vedoucí muzea města  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 85 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit statut Fondu rozvoje města Mni-
chovo Hradiště dle přiloženého návrhu. 
Z: starosta 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 86 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro výstavbu v Mnichově 
Hradišti dle přílohy č. 1. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vzor Plánovací smlouvy dle přílohy č. 2 a vzor Smlouvy o poskytnutí finančního plnění 
dle přílohy č. 3. 
Z: starosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 87 

Rada města schvaluje přijetí věcných (knižních) darů ve výši 2. 515 Kč na rok 2017 pro 
Městskou knihovnu v Mnichově Hradišti.  
Z: ved. knihovny  
T: ihned  

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

 
Ing. Miloslav Kolomazník 

ověřovatel 
 


