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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 7 ze dne 27.02.2017 

 

č. 88 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konaného 
25.01.2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.   
Z: tajemník MěÚ 
T: 03.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 89 

Rada města schvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve 
výši 0,7 % od 01.04.2017 a neschvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských 
bytů, které byly přiděleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města 
Mnichovo Hradiště pro pronájem obecních bytů. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 90 

1. Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016 o výsledcích inventarizace 
majetku k 31.12.2016 (příloha č. 1) včetně veškerých návrhů na opatření ke zjiště-
ným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2016, jak je popsáno 
v Inventarizační zprávě za rok 2016 a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní evi-
dence a inventurních soupisů (příloha č. 1a). 

2. Rada města bere na vědomí odpis majetku na městském úřadu v roce 2016 ve výši 
1.086.223,77 Kč, z toho účet 022 celkem 199.445,60 Kč, účet 028 celkem 
873.419,57 Kč, účet 902 celkem 13.358,60 Kč (příloha č. 2, 3a – 3b). 

3. Rada města bere na vědomí odpis majetku v organizacích města za rok 2016 
v celkové hodnotě 171.564 Kč dle přílohy č. 4. 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.03.2017  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 91 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 792/10 o 
výměře 30 m2 v k. ú. Dneboh.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 06.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 92 

Rada města schvaluje s okamžitou platností návrh ceníku pronájmů pozemků města, 
navržený odborem IKH ze dne 22.2.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 93 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zakázku „Přestupní terminál“ – projek-
tové práce:  
1) re:architekti studio s.r.o., Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha, IČ: 055 59 022 - 

92,869 bodů; 
2) ellement architects s.r.o., Nad Ovčírnou II 1295, 76001 Zlín, IČ: 052 74 885 - 86,088 

bodů; 
3) Atelier M1 architekti s.r.o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, IČ: 270 74 153 -

 51,057 bodů. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 06.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 94 
Rada města schvaluje výpůjčku bytu zvláštního určení Mnichovo Hradiště P. V. na do-
bu 73 dní, počínaje dnem 16.02.2017, dle předložené smlouvy o výpůjčce bytu zvlášt-
ního určení. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 95 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 20.02.2017. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 96 

Rada města schvaluje výběr dodavatele OFFICE-CENTRUM s.r.o., Českobrodská 53, 
190 11 Praha 9, IČ 27143562, na pronájem 4 kusů černobílých kopírovacích strojů a 
zajištění servisních služeb s tím spojených za cenu 392 Kč/měsíc bez DPH za jeden 
stroj.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 97 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 20.02.2017. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 15.03.2017 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 98 

Rada města revokuje usnesení č. 81 ze dne 13.02.2017.  
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
č. 99 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemky p. č. 2389 a p. č. 1623/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch GasNet, s. r. o., 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567 za jednorázovou úhra-
du 500 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené 
částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.03.2017  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl 
  schválen 
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