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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 8 ze dne 03.03.2014 

 
č. 74 

Rada města schvaluje podání žaloby na vymáhání dlužného nájemného proti B. Miko-
vi.  
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 31.03.2014 

č. 75 
Rada města schvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve 
výši 1,4 % od 01.04.2014 a neschvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských 
bytů, které byly přiděleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města 
Mnichovo Hradiště pro pronájem obecních bytů.  
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 31.03.2013 

č. 76 
Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku MŠ Na Kopečku s.r.o., Kosmonosy za 
děti A. Valkounová  a D. Strašil.  
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned   

č. 77 
Rada města neschvaluje uzavření Rámcové smlouvy mezi městem Mnichovo Hradiště 
a obcí Rokytá o možnosti umístění dětí z obce Rokytá do Mateřské školy města Mni-
chovo Hradiště.  
Z: vedoucí finančního odboru 
T: ihned   

č. 78 
Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Mnichově 
Hradišti Martinem Honzů, IČ 75047101 a Pavlínou Honzů, IČ 88233413, Lipová 1588, 
Lysá nad Labem. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.03.2014  

č. 79 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek p. č. 2578/50 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště za jednorázovou úhradu 1.400 Kč bez DPH, DPH dle platného cenového předpi-
su bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.03.2014 

č. 80 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 350/1 o výměře 
93 m2, p. č. 355 o výměře 82 m2, p. č. 356 o výměře 134 m2 a část p. č. 2688/1 o vý-
měře 148 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.03.2014 

č. 81 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 950 o vý-
měře 38 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 06.03.2014 
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č. 82 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31.01.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s V. Hájkem na dobu určitou 
1 rok, tj. do 28.02.2015.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 06.03.2014 

č. 83 
Rada města schvaluje organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zase-
dání ZaMě konaného dne 24.02.2014 
Z: Tajemník MěÚ 
T:  07.03.2014 

č. 84 
Rada města nesouhlasí s navázáním spolupráce s bulharským městem Kostinborem. 
Z: starosta města  
T:  07.03.2014 (odpovědět) 

č. 85 
Rada města souhlasí s upořádáním Josefovského jarmarku na Masarykově náměstí 
dne 19.03.20014, který zajistí Trhy Aleš, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň 3 – Litice, 
IČ: 45384495. 
Z: místostarosta 
T: ihned 
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