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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 20 ze dne 24.07.2017 

 

č. 310 
Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/0184 na akci „Revitaliza-
ce lesoparku – zpřístupnění pěšinami I. etapa“ se společností Saturn služby s.r.o., Lho-
tice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197, spočívající v prodloužení termínu pl-
nění do 31.07.2017 a ve snížení ceny z částky 891.374 Kč na částku 834.874 Kč (bez 
DPH). 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.07.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. „Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 311 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově 
Základní školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště Gymnáziu Mni-
chovo Hradiště, příspěvková organizace, IČ 486 83 906, se sídlem Studentská 895, 
Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 312 

Rada města schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění svěření rozhodování o zveřejnění záměru pronájmu nebo pachtu nemovitosti ve 
vlastnictví města a dále uzavírání smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) 
v hodnotě do 20.000 Kč bez DPH Odboru investic a komunálního hospodářství Měst-
ského úřadu Mnichovo Hradiště s platností od 01.08.2017.  
Z: vedoucí OIKH 
T: 01.08.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 313 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 17.07.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 314 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 12. dubna 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu 
a bezpečnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 04.08.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 315 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 21. června 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města 
a ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu 
a bezpečnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 04.08.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 316 
Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 24.07.2017 Bc. Aleše Janatku z funkce předsedy 
Komise pro dopravu a bezpečnost na vlastní žádost. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 317 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 24.07.2017 do funkce předsedy Komise dopravu a 
bezpečnost Ing. Jiřího Plíhala. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 318 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 30 N 10/66 ze dne 
01.06.2010, kterým se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného  s Českou re-
publikou – Státním pozemkovým úřadem, IČ 013 12 774, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 319 

Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Moder-
nizace sportoviště Nad parkem ve výši 500.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace. 
Z: starosta města 
T: 31.12.2017 

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