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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 21 ze dne 07.08.2017 

 
č. 320 

Rada města schvaluje zhotovitelem zakázky „Mnichovo Hradiště, osvětlení průchodu 
lesoparkem“ společnost Eltro Šťastný, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
IČ: 27160521, za cenu 445.200 Kč bez DPH. 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 21.08.2017 (uzavřít smlouvu o dílo) 

         záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 321 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla v Mnichově Hradišti s Ž. W. a T. R. W. na dobu urči-
tou 3 měsíce, tj. do 30.11.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.08.2017 (uzavření NS) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 322 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o odkup dřeva z lokality Na Horce: 1. 
Fowood Group, s.r.o., Branžež 53, IČ 04474333 za cenu 59.751,50 Kč bez DPH, 2. 
Progles, s.r.o., Pod Koželuhy 70, Jičín, IČ 27469468 za cenu 57.237 Kč bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 21.08.2017 (oznámení výsledku uchazečům) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 323 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o zařízení správy nemovitostí 
bytového fondu včetně nebytových nájemních jednotek a správy nemovitostí nebyto-
vých objektů v majetku Města Mnichovo Hradiště  o zajištění drobné údržby a správy 
objektu č.p. 1 (radnice) a č.p. 299 (Klub – část užívaná pro účely MěÚ).   
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.08.2017 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 324 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/0086 ze dne se 
zhotovitelem Petrovy kameny s.r.o., Makovského 1140/13, 16300 Praha 6, IČ: 
27484394, na provedení restaurování nástěnné malby římsy ve vstupní hale pošty. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 15. 08. 2017  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 325 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. 536326/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 
2062/8, Praha 4, 143 00, IČO 27373231.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 11.08.2017  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 326 

Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 32.000 Kč Z. K. dům ve vlastnictví Z. K.. Ručitel 
není požadován. Účel: Výměna oken u bytové jednotky (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 
Dodatku č. 1 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořa-
dové č. 5). 
Z: vedoucí FŠO    T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 327 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 14. června 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města po 
16.09.2017 a ukládá místostarostovi města předat Komisi pro výchovu a vzdělávání 
přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: místostarosta města 
T: 25.09.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 328 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí a zeleně ko-
naného dne 09.11.2016 a 26.01.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových 
stránkách města a ukládá místostarostovi města předat tajemnici Komise životního 
prostředí a zeleně přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: místostarosta města 
T: do 15.08.2017 

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