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Váš dopis zn.:                                                                  
Ze dne: 17.09.2020 
Vyřizuje:  
 
 
 
 
 
ČJ: MH-KVÚ/14790/2020-2 
Spis. zn.: MH-KVÚ/14790/2020  
 
Datum: 30.09.2020  
 
Žádost o sdělení informací dle zák. č. 106/1999 Sb. - odpověď 

 
K Vaší žádosti uvádíme následující: 
Evidence platných Obecně závazných vyhlášek města, vč. Nařízení města je k dispozici zde: 
https://www.mnhradiste.cz/radnice/pravni-predpisy 
Na webu města je k dispozici 45 přehledů usnesení Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště z let 
2013-2020, včetně souhrnu usnesení z let 2017-2020, k dispozici zde: 
https://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/zastupitele/usneseni 
Jaké jsou skutečné náklady obce za rok 2019 na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu? 
Náklady za rok 2019 na sběr, odvoz a likvidaci odpadů činily na osobu 1.226 Kč. 
Název a IČO firmy, která sbírá a sváží komunální odpad dále, zda je firma zřízena městem? 
Compag Mladá Boleslav s.r.o., IČO 47551984, firma není zřízena městem. 
Název a IČO firmy, která provozuje Technické služby a stará se o údržbu a čištění pozemní 
komunikace. 
O údržbu a čištění pozemní komunikace se stará Compag Mladá Boleslav s.r.o., IČO 47551984, 
firma není zřízena městem. Město Mnichovo Hradiště nemá Technické služby. 
Název a IČO firmy, která spravuje byty:  
RKK s.r.o. (RK Kouba),Turnovská 268, Mnichovo Hradiště, IČO 29262577 
Které druhy dotací obec poskytuje: 
https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2017/dotacni-program.pdf 
https://www.mnhradiste.cz/radnice/rozpocet/dotace-nepamatky 
https://www.mnhradiste.cz/radnice/rozpocet/dotace-poskytovatelum-socialnich-sluzeb 
Kopie tří smluv, které poskytovaly dotace a byly zveřejněny v registru smluv: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13413040 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13413048 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11906624 
Vše k rozpočtu města na této adrese: 
http://rozpocet.mnhradiste.cz/index.php?id=1 
Název a IČO firmy, která zajišťuje stravování:  
Pro školské organizace ve městě: Školní jídelna Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace, 
Studentská 895. 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 09 367 381 
Pro zaměstnance města MH: zaměstnanci města se prostřednictvím stravenek Sodexo stravují 
v komerčních stravovacích zařízeních na území města i jinde 
Pro ostatní: komerční stravovací zařízení na území města i jinde 
 

S pozdravem 
Mgr. Kamila Galetková, tajemnice MěÚ 
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