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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 25 ze dne 18.09.2017 

 

č. 361 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. D. na dobu určitou 3 měsí-
ce, tj. do 31.12.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 362 

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 12.000 Kč na činnost Mateřské školy a 
Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 31.10.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 363 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č. 1 Organizační řád městského úřadu Mnichovo 
Hradiště v předloženém znění s účinností od 01.10.2017. 
Z: tajemnice 
T: 30.09.2017 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 364 

Rada města pověřuje tajemnici MěÚ předáním zprávy o řešení personální situace 
v Klubu Mn. Hradiště s.r.o. k 01.12.2017 na jednání rady města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 01.12.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 365 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 11.09.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.09.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 366 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 03.04.2017 následující členy komisí: 

- Karla Hubače do Komise pro cestovní ruch 
- Miloše Šimůnka do Komise správy majetku a rozvoje města 

Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 367 

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč společnosti Tripeduca s.r.o, 
Oblouková 766116, 101 00 Praha 10, IČO: 04721969 za účelem realizace projektu 
Skryté příběhy Albrechta z Valdštejna. 
Z: starosta 
T: 30.09.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro, zdržel se 1 (Ing. Mareš) - návrh usnesení byl schvá- 
  len 
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č. 368 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč obdarované Tělo-
cvičné jednotě Sokol Mnichovo Hradiště, IČ: 676 75 174, se sídlem Víta Nejedlého 
596, 295 01 Mnichovo Hradiště a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy 
dle přílohy č. 1.  
Z: místostarosta 
T: 22.09.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) - návrh usnesení byl schvá- 
  len 
 
č. 369 

Rada města schvaluje poskytnutí nefinančního daru ve výši 1.000 Kč obdarovanému 
Matěji Křepelkovi.  
Z: místostarosta 
T: 22.09.2017 

  záznam o hlasování:  5 členů pro, zdržel se 1 (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 370 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, Mnichovo Hradiště, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 1.449 Kč 
v roce 2017 a 2.457 Kč v roce 2018 od dárce WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. Dar v celkové výši 3.906 Kč bude použit na 
úhradu stravování 1 dítěte – žáka této školy, ve školním roce 2017/2018, tj. od 
04.09.2017 do 29.06.2018. 
Z: FŠO 
T: ihned 

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