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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 11 ze dne 24.03.2014 

 

č. 111 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 17.03.2014 
Z: místostarosta města 

 

č. 112 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku „Oprava krytů vozovky 
v ulici Obránců míru“, vypracovanou odborem SMRM dne 14.03.2014, dále schvaluje 
složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Colas CZ, a.s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy 
2) SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
3) Silnice Žáček, s.r.o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa 
4) Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Rado-

tín 
5) USK, s. r. o., Pod Borkem 319, 295 03 Mladá Boleslav 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.03.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

 

č. 113 
Rada města schvaluje přijetí cenové nabídky č. 2014/UAP/056 společnosti GEFOS a.s. 
(IČO 256 842 13), Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, na zpracování úplné aktuali-
zace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Mnichovo Hradiště. RaMě současně pověřuje Ing. Radka Matějů vystavením objed-
návky na předmětné plnění. 
Z: ved. odboru VŽP 
T: 04.04.2014 (vystavení objednávky) 

 

č. 114 
Rada města souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí stavby „Sychrov - vnitřní 
vodovod pro 8 rodinných domů“, vypracovanou projekčním ateliérem Ing. Evžen Kozák 
s.r.o., Koryta 29, 294 11 Loukov v 09/2013 pod z.č. 2013076, za těchto podmínek: 
- před žádostí o stavební povolení stavebníci předloží městu návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na uložení vodovodu do pozemku p.č. 136/3 
v k.ú. Sychrov n. J.   

- případné přeložky podzemních inženýrských sítí na pozemcích města a další veškeré 
činnosti související s výstavbou vodovodu budou provedeny na účet stavebníků  

- přebytečná zemina z výkopů provedených na pozemcích města bude uložena dle 
dispozic odboru SMRM 

- dokumentace pro stavební povolení bude v konceptu konzultována s odborem 
SMRM  

Z : ved. odboru SMRM 
T : 31.03.2014 (informovat žadatele)  

 

č. 115 
Rada města schvaluje obsah kroniky Dneboha, místní části Mn. Hradiště, za rok 2013. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 28.03.2014 (informovat kronikářku) 

 

č. 116 
Rada města schvaluje vnitřní normu č. 10 – o systému zpracování účetnictví s účinno-
stí od 01.04.2014. 
Z: Tajemník MěÚ 
T: 28.03.2014 
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č. 117 
Rada města schvaluje nákup již registrovaného auta pro SDH Veselá bez výběrového 
řízení. 
Z: místostarosta 
T: ihned (informovat SDH Veselá) 

 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta m ěsta                                        místosta rosta
  
  
 
 

Ing. Miroslav   K o l o m a z n í k 
ověřovatel 

 


