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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 12 ze dne 31.03.2014 

 

č. 118 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Oprava ohradní zdi mezi čp. 244 a čp. 
245 na Masarykově náměstí“, schvaluje hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM a uklá-
dá oslovit následující uchazeče: 
1) LIPRACO, s.r.o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, IČ: 25142216 
2) NOHYNEK & NOHYNEK s.r.o., Tylova 521, 295 01 Mnichovo Hradiště,IČ:25076876 
3) Jaroslav Skála, Jiráskova 89, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ:15853624 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14. 04. 2014 (odeslání výzev a zveřejnění na webových stránkách) 

č. 119 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: „Výměna oken v objektu MěÚ Mnicho-
vo Hradiště, Masarykovo náměstí čp. 1 a Klubu pracujících čp. 299 Mnichovo Hradiště“, 
schvaluje hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM a ukládá oslovit následující uchazeče: 
1) ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 27160521 
2) Josef Kočiš, 295 01 Dolní Krupá 97, IČ: 40019161 
3) Josef Dajč, Kdanice 17, 507 43 Sobotka, IČ: 16218221 
4) Miloslav Folprecht, Kaplířova 617, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 63813785 
5) Roman Langer, Staré Oldřichovice 1,562 01 Ústí nad Orlicí, IČ:11148896 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.04.2014 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

č. 120 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s., Radlická 
3294/10, 150 00 Praha 5, IČ 26168685 na propagaci města formou zápisu na serveru Fir-
my.cz. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 04.04.2014 (podpis smlouvy) 

č. 121 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.04.2013 na pro-
dloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s J. Stejskalem a s M. Zelinkovou na 
dobu určitou do 31.12.2014.  
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 30.04.2014 

č. 122 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 14.09.2011 na pro-
dloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou na dobu určitou 1 měsíc, 
tj. do 30.04.2014.   
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 03. 04. 2014 

č. 123 
Rada města dle § 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění doporučuje za-
stupitelstvu města schválit Obecně - závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích 
v předloženém znění. 
Z: tajemník MěÚ  
T: 18.04.2014    

č. 124 
Rada města dle § 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění doporučuje za-
stupitelstvu města schválit Obecně - závaznou vyhlášku č. 2/2014, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v předloženém znění. 
Z: tajemník MěÚ          
T: 18.04.2014    

 



Strana 2 (celkem 2) 

č. 125 
Rada města neschvaluje přijetí nabídky firmy  EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4, IČ 25134701 na odkoupení 108 ks nádob na tříděný sběr a převzetí sítě do bezplat-
né výpůjčky. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 04.04.2014 (informovat EKO-KOM) 

č. 126 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 461/1 o výměře 1898 m2 
v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.04.2014 (materiál na ÚD)  

č. 127 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej částí pozemků p. č. 1341/1 o výměře cca 
109 m2 a p. č. 1360/1 o výměře cca 34 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.04.2014 (materiál na ÚD) 

č. 128 
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 907/8 o výměře 102 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Dneboh.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.04.2014 (materiál na ÚD) 

č. 129 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na směnu částí pozemků p. č. 533, 525/1, 532, 522, 
911/2 o výměře 500 m2 za část pozemku p. č. 521/3 o výměře 500 m2 v kat. území Veselá u 
Mnichova Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 09.04.2014 (materiál na ÚD) 

č. 130 
Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. a dle 
§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje do funkce jed-
natele společnosti Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. Irenu Maděrovou s účinností od 01.05.2014. 
Z: starosta města 
T: ihned 

č. 131 
Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. a dle 
§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schvaluje smlouvu o vý-
konu funkce jednatele uzavřenou mezi společností Klub Mnichovo Hradiště s.r.o., IČ 475 
49 483, se sídlem Masarykovo nám. 299, 295 21 Mnichovo Hradiště, a Irenou Maděrovou, 
jednatelem společnosti Klub Mnichovo Hradiště s.r.o., v platném znění. 
Z: tajemník MěÚ 
T: ihned 

č. 132 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 394/4 o výměře 57 m2 

trvalý travní porost p. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku 
je stavba čp. 880 bydlení, p. č. 397/1 o výměře 2186 m2 zahrada, p. č. 397/3 o výměře 66 m2 
zahrada, p. č. 397/4 o výměře 250 m2 zahrada, p. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha 
a nádvoří, součástí je stavba bez čp./č. e., jiná stavba.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 03.04.2014 (materiál na ÚD) 

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

Stanislav   B r z o b o h a t ý 
ověřovatel 


