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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 1 ze dne 08.01.2018 

  
 

č. 1 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na umístění antén a jejich příslušenství na budově Zá-
kladní školy v Mnichově Hradišti, Studentská 895, Mnichovo Hradiště se společností Dragon In-
ternet, a. s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy za měsíční nájemné 6.500 Kč bez DPH. DPH 
dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T.: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 2 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 31 v čp. 915, Studentská ul., 
Mnichovo Hradiště s M.S. za navrhované měsíční nájemné 4.600 Kč na dobu určitou 1 rok 
s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce jistinu ve výši trojnásobku měsíčního 
předpisu náhrad. V případě odstoupení tohoto uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada 
města jako náhradníky: 
1. V.M. za navrhované měsíční nájemné 4.200 Kč 
2. M.P. za navrhované měsíční nájemné 4.100 Kč 
Z.: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018  
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 3 

Rada města schvaluje výměnu sklepní kóje přidělené k bytu č. 1 a č. 2 v čp. 1135, Poříčská, 
Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 4 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 13.12.2017, souhla-
sí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici 
MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města k jednotlivým usnesením ko-
mise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 5 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. 
č. 2385, p. č. 106, p. č. 2404/1, p. č. 2391/5, p. č. 2405/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035 za 
jednorázovou úhradu 54.800 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočte-
no k uvedené částce bez DPH.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

č. 6 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.2017/0146 na akci: „Stavební úpravy objektu 
nacházejícího se na pozemku p.č.st.24/1 v k.ú. Sychrov nad Jizerou“ se společností STAVBY 
DAVID s.r.o., Marešova 643/6,198 00 Praha 9.,IČO:04394518 spočívající v ceně víceprací 
43.777 Kč bez DPH. 
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Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.01.2018 informovat zhotovitele 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 7 

Rada města schvaluje toto pořadí cenových nabídek na dodání nového osobního vozu Škoda 
Fabia: 

1. Havex – auto, s.r.o., Průmyslová 909, 293 06 Kosmonosy, IČ 60108151 za cenu 
240.430 Kč vč. DPH 

2. Kontakt  - služby motoristům, s.r.o., Svobodova 2050, 511 01 Turnov, IČ 45538514 za 
cenu 242.614 Kč vč. DPH 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 15.01.2018 (informování uchazečů) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 8 

Rada města bere na vědomí informaci o investičním záměru společnosti T Mobile Czech Re-
public, a. s. na území města Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 15.01.2018 (informování investora) 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 9 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konaného dne 
15.11.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici 
městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise letopisecké a muzejní při-
jatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 10 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2018 ve výši 6 000 Kč (3 tis. Kč za rok 
2017 a 3 tis. Kč za rok 2018) Knihovně města Ml. Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá Bo-
leslav, IČ 70565872. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 11 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 08.01.2018 následující členy komisí: 
Mgr. Jiřího Senohrábka z Kulturní komise 
Mgr. Jaroslava Vídeňského z Komise pro výchovu a vzdělání 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 12 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) s platností od 08.01.2018 Dominka Malého, jednatele spol. Klub Mn. Hradiště s.r.o., 
do Kulturní komise. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 13 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konaného dne 12.12.2017, sou-
hlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá tajemnici městského úřadu 
Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise kulturní přijatá stanoviska Rady města 
k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2018 
záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 
 
 


