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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 11 ze dne 16.04.2018 

 
č. 181 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na pro-
dloužení nájmu bytu v čp. 877, Bělidla, Mnichovo Hradiště paní R.Š. na dobu určitou 3 měsí-
ce, tj. do 31.07.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.182 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na pro-
dloužení nájmu bytu v čp. 915, Studentská, Mnichovo Hradiště paní Z. H. na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 31.08.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.05.2018 (uzavření smlouvy) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.183 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 3 obrazů z majetku České spořitelny 
mezi Městem Mnichovo Hradiště a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, 
PRAHA 4, pro vystavení těchto uměleckých děl na dobu určitou do 15.02.2020. 
Z: vedoucí muzea 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.184 
Rada města stanovuje podle § 108 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a při občanských obřadech 
má právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR kromě starosty města další za-
stupitel, a to pan Ondřej Knobloch, a současně jej určuje v souladu s ustanovením § 657 
odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřeným členem Zastu-
pitelstva města, před kterým mohou učinit snoubenci prohlášení o uzavření manželství. 
Z: starosta města 
T: ihned (informovat matriku) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen  
 

č.185 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Spolku POJIZERSKÝ 
FOLKLOR, IČ 03387941, se sídlem Bílá Hlína 3, 295 01 Mnichovo Hradiště na udržování 
regionálních folkloristických tradic a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
Z: místostarosta města 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 se zdržel (Ing. Mareš), návrh usnesení byl schválen 

 
č.186 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou paní 
J. K., Mnichovo Hradiště. 
 Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.187 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání dne 
14.03.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 



Strana 2 (celkem 2) 

T: 30.04.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.188 
Rada města souhlasí s finální verzí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP 
Mnichovo Hradiště, který byl schválen dne 21. 03. 2018 řídícím výborem MAP. 
Z: starosta 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.189 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatře-
ní 2/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 

 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu mezd pro složku Měst-
ská policie Mnichovo Hradiště o 100 tis. Kč na celkový limit 4.100 tis. Kč. 

 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
 

č.190 
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.200,-Kč na protidrogovou prevenci Gym-
názia Mnichovo Hradiště 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.04.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 

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

Ing. Jana Podzimková 
  ověřovatel 


