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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 26 ze dne 01.10.2018 

 

č. 450 
Rada města schvaluje nabídku Ing. arch. Tomáše Peciny na vypracování projektové 
dokumentace na zakázku „Novostavba klubovny na Olšině“ včetně inženýrské činnosti 
v hodnotě 164.500 Kč (dodavatel není plátce DPH). Cena autorského dozoru činí 
500 Kč/hod dle skutečného rozsahu podle požadavků objednatele. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 08.10.2018 (informování projektanta) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 451 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1408/1 o výměře 800 m2 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště společnosti Výstavba sítí Kolín, a. s., IČ 261 15 972, Lepy 235, Ko-
lín na dobu určitou od 01.10.2018 do 31.10.2018 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, t. 
j.667 Kč za období od 01.10.2018 do 31.10.2018. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 452 

Rada města schvaluje kácení těchto dřevin: 5 borovic o obvodu kmene 125, 125, 115, 
85 a 130 cm na pozemku p. č. 476/1 v  k. ú. Podolí; 1 smrk o obvodu kmene 180 cm 
na pozemku p. č. 118/2 v k. ú. MH; 8 olší o obvodu kmene 80, 80, 95, 100, 105, 105, 
120 a 120 cm na pozemku p. č. 313 v k. ú. Podolí. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 08.10.2018 (podání žádosti na VŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 453 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí konaného 
dne 10.09.2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemnici Komise životního 
prostředí přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 02.11.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 454 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou služ-
bou J. K. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: 15.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 455 

Rada města schvaluje žádost NLN s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 1, IČ: 
48534391, o povolení k reprodukci J. Hislera Valdštýnsko v publikaci Roberta Šimůnka 
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 -1750. 
Z: ved. muzea 15.10.2018 
T: ihned 

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