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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 29 ze dne 30.10.2017 

 

č. 417 
Rada města schvaluje úhradu provozního příspěvku na rok 2017 ve výši 1.000 Kč 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČ: 
25988417. 
Z: ved. FŠO 
T: 30.11.2017  (úhrada faktury) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 418 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 13. září 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdě-
lávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 08.11.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 419 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 30.10.2017 dalším členem Komise pro výchovu a 
vzdělávání Mgr. Aleše Krejčíka. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 420 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní, konaného 
dne 13.09.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopi-
secké a muzejní přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 08.11.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 421 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 20.září 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: 08.11.2017 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 422 

Rada města souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Soko-
lovská 254“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004148 v objektu školy č.p. 
254 v Sokolovské ulici v Mnichově Hradišti, užívaného vypůjčitelem, Základní školou, 
Sokolovská ulice 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010 na základě smlouvy o výpůjčce 
č. 1/2003 ze dne 16.01.2003. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 (informovat vypůjčitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
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č. 423 
Rada města schvaluje Analýzu odpadového hospodářství města Mnichovo Hradiště 
zpracovanou společností ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 
1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ04455967 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2017 

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

 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Bc. Hana Otáhalová 

ověřovatel 
 


