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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 13 ze dne 24.04.2017 

 

č. 185 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky, na akci „Restaurování Mariánského sloupu“, vypracovanou 

Odborem IKH dne 18.04.2017 
- výjimku z vnitřní normy č. 8 – tj. obeslání pouze těchto prověřených uchazečů bez 

uveřejnění na webu města: 
1) Martin Pokorný, ak. sochař, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, IČ 64564673  
2) Petr Gláser, ak. sochař, Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno, IČ: 72659041 
3) Tereza Korbelová, ak. sochařka, 277 14 Dřísy, IČ: 88531937  
4) Jarmil Plachý, ak. sochař, Novákových 375/5, 180 00 Praha 8-Libeň, IČ: 40863379 
5) Josef Pospíšil, ak. sochař, Novomlýnská 536/6, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46406719 
- složení hodnotící komise podle návrhu Odboru IKH.  
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 28.04.2017 (rozeslání výzvy k podání nabídky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 186 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0158 na projektovou a 
inženýrskou činnost na akci „Stavební úpravy Přestavlcké ulice – Mnichovo Hradiště“ 
se společností Rybář stavební s.r.o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ 271 31 335, 
spočívající v rozšíření předmětu díla o komunikaci pro pěší a ve změně ceny díla na 
nejvýše přípustnou částku 317.000 Kč bez DPH dle skutečně provedených prací. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.05.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 187 

Rada města schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení firmy AB Facility a.s., se 
sídlem U trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 24172413 z veřejné zakázky „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných bu-
dovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ z důvodu nesplnění zadávacích podmí-
nek.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 28.04.2017 (informovat účastníka) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 188 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.031 Kč organizaci DMO 
Pobyty z. s., 17. listopadu 1386/II,  Mladá Boleslav 293 01, IČ 22818189, z rozpočtu 
města Mnichovo Hradiště na rok 2017. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 189 

Rada města souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny v Základní škole Mnichovo 
Hradiště, Sokolovská 254, o 2 oddělení, (60 dětí) – ze stávajících 148 na 208 dětí. No-
vá oddělení budou umístěna v budově ZŠ v Sokolovské ulici.   
Z: vedoucí FŠO     T: ihned 

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