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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 18 ze dne 26.05.2014 

 

č. 220 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 19.05.2014 
Z: místostarosta města 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 221 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy ze dne 
17.08.2006 na pronájem zdravotnických prostor v objektu polikliniky čp. 393 ve Šver-
mově ul. s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje, 
se sídlem Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.05.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 222 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 109/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Ve-
selá u Mnichova Hradiště za roční nájemné 5 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 223 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Oprava ohradní zdi mezi 
č.p. 244 a č.p. 245 na  Masarykově náměstí“, schvaluje hodnotící komisi podle návrhu 
odboru SMRM a ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 48689971 
2. Pavel Piskač, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 191, IČ: 67420851 
3. TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, IČ: 27568989 
4. Petr Michal, Křemenská 75, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá , IČ: 14778432 
5. ELGO CZ, s.r.o., Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25479911  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 03.06.2014 (odeslání výzev a zveřejnění na webových stránkách) 
záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 proti -  návrh usnesení byl schválen 

č. 224 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2014 ve výši 2.000 Kč organizaci 
SKAT – Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, s.p.o., Jiráskova 1775, 390 02 
Tábor, IČ: 65018826, z titulu členství Městské knihovny Mn. Hradiště ve sdružení.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.05.2014 (informovat vedoucí knihovny) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 225 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: „Stavební úpravy střešní desky 
nad vstupem domova Modrý kámen, Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště“, hodnotící 
komisi podle návrhu odboru SMRM a ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. Zdeněk Krška, Sadová 3941/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 14830264 
2. IPOK spol. s.r.o., Fantova 1782/32, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ: 48110647 
3. František Svárovský, Tyršova 376, 294 41 Dobrovice , IČ: 40923801 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T:  30.05.2014 (odeslání výzev a zveřejnění na webových stránkách) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 226 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor - bývalé 
obuvnické dílny v čp. 1142 na Masarykově náměstí v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 28.05.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 227 
Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné sociální dávky na úhradu dlužné částky 
ve výši 4.442 Kč za T. Švorce na účet Mateřské školy v ulici Mírová 683, Mnichovo 
Hradiště. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: ihned 
záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 

č. 228 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 18.05.2011 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s Z. Hochmannovou na dobu 
určitou 1 rok, tj. do 31.05.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.05.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 229 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2013 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště s D. Bendigovou na dobu urči-
tou 3 měsíce, tj. do 31.08.2014. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  31.05.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 230  
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 04.05.2011 na 
prodloužení nájmu  bytu - Bělidla Mnichově Hradišti s M. Podařilovou na dobu určitou 1 
rok, tj. do 31.05.2015. 
Z:  vedoucí  odboru  SMRM 
T:  31.05.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 231 
Rada města schvaluje vyřazení požárního automobilu Avia, i. č. 6-449-201/003, a 
schvaluje jeho prodej obci Sezemice za kupní cenu 20.000 Kč.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 232 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti 
čp. 897 se spol. KLUB Mnichovo Hradiště, společnost s ručením omezeným, se síd-
lem Masarykovo náměstí 299, Mnichovo Hradiště na vyjmutí prostor kavárny.  
Z: ved. odboru SMRM    
T: 30.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 233 
Rada města schvaluje pronájem prostor kavárny v čp. 897 v kat. území Mnichovo Hra-
diště spol. KOHOUTEK-MH z. s., se sídlem V Lípách 157, Mnichovo Hradiště za mě-
síční nájemné 992 Kč. 
Z: ved. odboru SMRM      
T: 30.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 234 
Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB MNICHOVO 
HRADIŠTĚ společnost s ručením omezeným a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. 
č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje program jednání Valné hromady 
společnosti KLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ, společnost s ručením omezeným, dne 
18.06.2014 s následujícími body jednání: 
1. Změna názvu společnosti KLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ společnost s ručením 

omezeným 
2. Schválení účetní uzávěrky společnosti za rok 2013 
3. Uvedení zakládajících dokumentů společnosti do souladu se zák. č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ) 
Z: jednatelka společnosti Klub MH s.r.o. 
T: 18.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

 
č. 235 

Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB MNICHOVO 
HRADIŠTĚ společnost s ručením omezeným  a dle § 102 odst. 2 písm. c) zák. 
č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zplnomocňuje Arnošta Vajzra k účasti na 
Valné hromadě společnosti KLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ společnost s ručením ome-
zeným, dne 18.06.2014 za tyto osoby: Ing. Dagmar Mocovou, Stanislava Brzobohaté-
ho, Mgr. Vladimíra Čermáka, MUDr. Dagmar Karáskovou, Ing. Miroslava Kolomazníka, 
a dále k hlasování a přijímání usnesení za uvedené osoby. 
Z: starosta města 
T: 18.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
 

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

MUDr. Dagmar    K a r á s k o v á  
ověřovatel 

 
 
 
 


