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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 17 ze dne 19.05.2014 

 

č. 214 
Rada města uděluje starostovi města Arnoštu Vajzrovi a místostarostovi města Mgr. Jiřímu 
Bínovi souhlas k uskutečnění zahraniční pracovní cesty do Erzhausenu v SRN ve dnech 27. 
až 29. června 2014. Náhrada cestovních výdajů bude poskytnuta podle zákoníku práce 
a zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce schválených zastupi-
telstvem města.  
Z: vedoucí FŠO 
T: 25.06.2014 

č. 215 
Rada města schvaluje pronájem zdravotnických prostor ordinace interny v objektu polikliniky 
čp. 393 ve Švermově ul. Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeské-
ho kraje, se sídlem Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav za výši nájmu 513,90 
Kč/m2/rok.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.05.2014 

č. 216 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku par. č. 421/1 o výměře 
280 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 21.05.2014 

č. 217 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - Student-
ská, Mnichovo Hradiště s V. Blimlovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31.07.2014. 
Z: vedoucí  odboru  SMRM 
T: 25.05.2014 (uzavřít NS) 

č. 218 
Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění projednala na-
bídku užívání systému pro e-aukce na webu www.UniAukce.cz a souhlasí se zkušebním vy-
užitím pro potřeby městského úřadu pro zadávání pro tuto formu vhodných veřejných zaká-
zek v období do 31.12.2014. 
Z: tajemník MěÚ  
T: 1.6.2014   

č. 219 
Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schvaluje 
smlouvu o dílo na vytvoření dokumentů nutných pro vydání atestu shody dlouhodobého říze-
ní informačního systému veřejné správy Města Mnichovo Hradiště podle zákona č. 365/2000 
Sb., o informačních systémech veřejné správy:  
a) Vytvoření dokumentu „Informační koncepce“ dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prová-

děcí vyhlášky č. 529/2006. 
b) Vytvoření dokumentu „Politika bezpečnosti ISVS“ dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a 

prováděcí vyhlášky č.529/2006. 
c) Organizační zajištění vydání atestu „Dlouhodobého řízení ISVS“ u akreditačního atestač-

ního střediska 
mezi Městem Mnichovo Hradiště a zhotovitelem Ing. Janem Radou, Přecechtělova 2500, 
155 00 Praha 5, IČ 01074580 
Z: tajemník MěÚ  
T:  31.05.2014   
 

 
  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 

 


