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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 27 ze dne 08.10.2018 

 

č. 456 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Bělidla, Mnichovo Hra-
diště s K. K. na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.10.2019. V případě odstoupení tohoto 
uchazeče z výběrového řízení stanovuje rada města jako náhradníky: 
1. R. N. 
2. M. Ž.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 457 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové a FRB konané 26.09.2018, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, tajemnici MěÚ předat komisi bytové a FRB stanoviska přijatá Radou města 
k jednotlivým usnesením komise.               
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 458 

Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 89/4, p. 
č. 115/2, p. č. 117/2, p. č. 118/2, p. č. 261, p. č. 2383, p. č. 2385 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště ve prospěch GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem za jednorázovou úhradu ve výši 29.840 Kč bez DPH. DPH dle platného ceno-
vého předpisu činí 6.266,40 Kč a bude připočteno k uvedené částce bez DPH.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.10.2018  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 459 

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace systému 
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, 
s. p., IČ 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha dle 
předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
Z: vedoucí odboru dopravy (předání smlouvy k podpisu) 
T: do 22.10.2018 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 460 

Rada města schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Modernizace informač-
ního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ ve složení: Mgr. Ing. Zuzana To-
mášová, Ing. Radek Matějů, Pavel Novák, Jan Musil a Mgr. Kamila Galetková. Ná-
hradníky jsou: Mgr. Martina Kulíková, Mgr. Jan Podlipský, Ing. Luboš Matějka, Hana 
Bucharová a Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 461 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 31.08.2018 
Z: místostarosta města 

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

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

Bc. Hana Otáhalová 
ověřovatel 


