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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 2 ze dne 13.01.2014 

 

č. 9 
Rada města schvaluje dokumentaci na demolici a dokumentaci pro územní řízení stav-
by “Školní jídelna, Mírová, Mnichovo Hradiště“, vypracovanou projekční kanceláří Top-
Design Projekty, s.r.o., Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov, IČ: 22794565, pod č. zakázky 
2013020 a ukládá odboru SMRM pokračovat v přípravě realizace stavby. 
Z: odbor SMRM 
T: 21.01.2014 (informovat zhotovitele) 

č. 10 
Rada města schvaluje na žádost Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
okres Mladá Boleslav, 295 01 ze dne 13.12.2013 pronájem nebytového prostoru – 
školního kiosku – výdejna svačin. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.01.2014 

č. 11 
Rada města schvaluje Přílohu č. 1 - kalkulační dodatek na cenu tepla platnou od 
01.01.2014, ke Smlouvám o dodávce tepla č. TE 36-1A-01/99, TE 36-1A-11/99 a TE 
37-1G-01/99, uzavřeným se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, 
Praha 4.  
Z:  ved. odboru SMRM 
T:  20.01.2014 (odeslání příloh) 

č. 12 
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Čás-
tečná výměna oken v objektu městského úřadu, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo 
Hradiště“ se společností ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, Mnichovo Hradiště, z 
důvodu víceprací v hodnotě 17.166 Kč bez DPH a požaduje po zhotoviteli doplnění 
zdůvodnění, proč nebylo postupováno při uplatnění vícenákladů v souladu s uzavřenou 
smlouvou.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 20.01.2014 (informovat zhotovitele) 

č. 13 
Rada města souhlasí s tím, že nebude uplatňován nárok na úhradu nákladů souvisejí-
cích se správou a předáním nalezené věci a nálezného v případech, kdy by tyto úhrady 
náležely obci v souladu s § 1056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a týkaly by 
se peněženek bez hotovosti nebo s nepatrnou hotovostí, platebních karet, různých do-
kladů, klíčů a jiných drobností. 
Z: ved. odboru VV 
Z: ihned 
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