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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 3 ze dne 20.01.2014 

 

č. 14 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 13.01.2014 
s tím, že usnesení rady města č. 456 se ruší. 
Z: místostarosta města 

č. 15 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne na pozemek p. č. 544 v k. ú. Dneboh se spol. Vodovody a kanalizace Mladá Bole-
slav, a. s. za jednorázovou úhradu 500 Kč bez DPH, platná sazba DPH bude připočte-
na k uvedené částce bez DPH, investor stavby P. Bobek. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.04.2014 

č. 16 
Rada města schvaluje složení hodnotící komise na zakázku: „Vybudování varovného a 
výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště“ podle 
návrhu odboru SMRM.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 27.01.2014 (zajištění jednání hodnotící komise)  

č. 17 
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle statutu FRB na území města Mnichovo 
Hradiště ve výši 50.000 Kč /ručitel: není požadován/ V. Prchlé. Účel – vytápění – vý-
měna kotle /druh půjčky dle čl. 3 odst. 9 statutu „FRB na území města Mnichovo Hra-
diště“ pořadové č. 8/. 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně /vyrozumění žadatele/ 

č. 18 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na 
pozemku p. č. 1555/2 a části pozemku p. č. 1555/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 22.01.2014 

č. 19 
Rada města schvaluje snížení nájemného na 20 Kč/ m2/rok za pronájem pozemku 
p. č. 820/1 o výměře 629 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště Miloslavu Hojerovi, 
IČ 10230131, se sídlem Mnichovo Hradiště, Palackého 40. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.01.2014 

č. 20 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převedení odpadních vod se společností 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, 
IČ 46356983. 
Z: ved. odboru SMRM 
T:  27.01.2014 (odeslat smlouvu navrhovateli) 

č. 21 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti 
na programu 129 120, č. O 960110006, uzavřené s Ministerstvem zemědělství, Těšnov 
17, Praha 1 a Povodím Labe, s. p., ul. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, za účelem 
protipovodňové ochrany severozápadní části města Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.02.2014 (předat materiály ZaMě) 

 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2) 

č. 22 
Rada města schvaluje poskytnutí odměn za práci v přestupkové komisi v roce 2013 
paní Bc. Janě Škodové ve výši 7.800 Kč a panu Václavu Ševčíkovi ve výši 6.500 Kč. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 12.02.2014 
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