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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 18 ze dne 09.07.2018 

 

č. 317 
Rada města schvaluje dodatek č. 7 na prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 1078 
v ul. Obránců Míru a dodatek č. 8 na prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 380 
v ul. Jana Švermy v k. ú. Mnichovo Hradiště Základní škole, Švermova 380, Mnichovo 
Hradiště, IČ 70835730. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 318 

Rada města schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 01.09.1992 na prodlou-
žení nájmu nebytových prostor v čp. 38 v Palackého ulici v k. ú. Mnichovo Hradiště Zá-
kladní umělecké škole Mnichovo Hradiště, Palackého 38, Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 319 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze 
dne 13.01.2005 se ZD Březina nad Jizerou, družstvo, IČ 00105309, se sídlem Březina 
41 z důvodu směny části pozemku v k. ú. Hoškovice.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č.320 

Rada města ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona o zadávání veřejných zaká-
zek zadávací řízení vyhlášené na profilu zadavatele 07.06.2018 na stavbu „Podpora 
bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ z důvodů podání jediné a pro zadavatele nee-
konomické nabídky, kterou podala společnost H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 
Mladá Boleslav, IČ: 25636332 ve výši 19.055.249,40 Kč bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 11.07.2018 (informovat uchazeče zveřejněním na profilu zadavatele a nepovinným informač-

ním e-mailem dodavateli) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č.321 

Rada města schvaluje odstranění 5 ks dopravních vítacích cedulí v Mnichově Hradišti 
projektu SAVE CITY společnosti Save Outdoor, s.r.o., IČ: 28999541, se sídlem Šmera-
lova 390/15, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2018 
záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník) -  návrh usnesení byl 
schválen 

 
č.322 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru – sochy „Žeň“ umístěné v objektu Mnichovo 
Hradiště, Masarykovo nám. 239, v hodnotě 20.000 Kč od dárce Česká spořitelna, a.s., 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ 45244782, a pověřuje starostu podepsáním 
darovací smlouvy dle návrhu v příloze.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č.323 
Rada města Mnichovo Hradiště souhlasí od školního roku 2018/2019 s navýšením kapa-
city Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, IČ 70989001, o 28 žáků – ze 
stávajících 253 na 281 žáků. Kapacita se zvyšuje v objektu mateřské školy v ulici Jasel-
ská 1238 dokončením nové přístavby budovy. 
Z: ved.FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č.324 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 20. června 2018, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro výchovu a vzdě-
lávání přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 03.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č.325 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sport a zájmovou činnost kona-
né ve dne 31.05.2018, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro sport a zá-
jmovou činnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 03.08.2018 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Ing. Jan Mareš 
       starosta města                                       člen rady  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 


