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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 1 ze dne 06.01.2014 

č. 1 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 26.09.2011 na pro-
dloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s J. Dunkovou na dobu určitou 3 měsí-
ce, tj. do 31.03.2014.  
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T:  15.01.2013 (uzavřít dodatek) 

č. 2 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 22.12.2010 na pro-
dloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s J. Švermovou na dobu určitou 1 rok, 
tj. do 31.12.2014.   
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T:  15.01.2014 

č. 3 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14.09.2011 na pro-
dloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou na dobu určitou 3 měsíce, 
tj. do 31.03.2014.   
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T:  15.01.2014 

č. 4 
Rada města schvaluje vnitřní normu č. 6 – Dlouhodobý majetek s účinností od 06.01.2014. 
Z: Tajemník MěÚ 
T: 07.01.2014 

č. 5 
Rada města schvaluje s účinností od 06.01.2014 Organizační řád Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště. 
Z: vedoucí odboru KVÚ 
T: 10.01.2014 

č. 6 
Rada města schvaluje vyřazení projektové dokumentace akcí z účtu 042 11: 
- č. org. 1007 – Transformace bývalého letního kina 
- č. org. 1047 – Autobusová zastávka Veselá 
- č. org. 1048 – Rekonstrukce Nákladní ulice  
z důvodu jejich nerealizace. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 10.01.2014 (informovat FŠO) 

č. 7 
Rada města schvaluje Přílohu č. 1 (platnou pro rok 2014) ke Kupní smlouvě o dodávce tepel-
né energie č. 159-565-01-10, uzavřené se společností Erding, a.s., IČ 25512455, Kosmákova 
2195/28, 615 00 Brno. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 13.01.2014 (odeslání podepsané přílohy) 

č. 8 
Rada města ukládá odboru SMRM vypovědět smlouvu se společností GEFOS a.s., Kundratka 
17, 180 82 Praha 8 – Libeň, IČO 256 84 213 ohledně poskytnutí služby Dej tip ve variantě 
Gold 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned 
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