
Strana 1 (celkem 2) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 17 ze dne 05.06.2017 

 

č. 260 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pořadí uchazečů o zakázku 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na 
vybraných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“ podle návrhu hodnotící ko-
mise. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 07.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 3 zdrželi se (Ing. Podzimková, Ing. Kolomazník,  
  Korych) - návrh usnesení byl schválen 
č. 261 

Rada města neschvaluje navýšení ceny prokazatelné ztráty za dopravní obslužnost au-
tobusové osobní dopravy pro Mnichovo Hradiště v roce 2017 ve výši 355.453 Kč oproti 
roku 2016 uvedené v návrhu Dodatku č. IX ke smlouvě o závazku veřejné služby ve 
vnitrostátní linkové osobní dopravě, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 31.01.2009 mezi Arrivou Střední Če-
chy s.r.o. a městem Mnichovo Hradiště. 
Z: místostarosta města 
T: 15.06.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 262 

Rada města souhlasí s vyplacením zálohy na ostatní dopravní obslužnost na rok 2017 
firmě Arriva Střední Čechy s.r.o., Boleslavská 98/6,293 06 Kosmonosy, IČO: 25620886 
za I. a II. čtvrtletí 2017 ve výši 407.421 Kč roku 2016 i přes skutečnost, že zatím není 
uzavřen dodatek č. IX ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové 
osobní dopravě uzavřené dne 31.01.2009 s ujednáním o výši plateb.  
Z: místostarosta města 
T: 15.06.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 263 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Mnichovo 
Hradiště za rok 2016 včetně hospodářského výsledku běžného účetního období: zisk 
v hlavní činnosti 27.905.275,73 Kč, zisk v hospodářské činnosti 2.012.432,45 Kč. Hos-
podářský výsledek bude převeden na účet „432 - Výsledek hospodaření minulých 
účetních období“. 
Z: ved. FŠO 
T: 09.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 264 

Rada města schvaluje finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města: Zá-
kladní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Základní škola Mnichovo Hradiště, 
Sokolovská 254 a Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přilože-
ných Protokolů o finančním vypořádání  za rok 2016 dle návrhů v příloze.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned - informování PO 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 265 

Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2016 
(včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016) a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města za rok 2016 bez výhrad.   
Z: ved. FŠO 
T: 09.06.2017 (materiál do ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 266 
Rada města schvaluje vyřazení knih dle přiloženého úbytkového seznamu a jejich ná-
sledný prodej za 5 Kč/ks v Městské knihovně v Mnichově Hradišti.  
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 267 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 3. května 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a 
vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 12.06.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 268 

Rada města schvaluje vnitřní normu č.8 k postupu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v předloženém znění s platností od 01.07.2017. 
Z:  tajemnice MěÚ 
T: 30.06.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 269 

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru v čp. 1142 v 2. NP Stře-
dočeskému kraji, se sídlem Praha 5–Smíchov, Zborovská 11, zastoupeným Domem 
dětí a mládeže „Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, příspěvkovou organizací, 
IČ 00873373 za roční nájemné 16.172 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2017 

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