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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 19 ze dne 02.06.2014 

 

č. 236 
Rada města doporučuje zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. 2619 o výměře 
2263 m2, p. č. 2618/4 o výměře 4 m2, část p. č. 2596 o výměře cca 3 700 m2 a část 
p. č. 2595 o výměře cca 250 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.06.2014 (zveřejnění na ÚD)  
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 237 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 1542/2 o vý-
měře cca 12 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
 Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.06.2014 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 238 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2561/4 o vý-
měře cca 70 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.06.2014 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 239 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 940 o výměře 
cca 70 m2 a p. č. 2628/73 o výměře 74 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.06.2014 (zveřejnění na ÚD) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 240 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2630/21 o vý-
měře cca 80 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.06.2014 (zveřejnění na ÚD)  
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 241 
Rada města ruší zadávací řízení na zakázku  „Dětské hřiště Sluníčko v Jaselské ulici – 
doplnění prvku“ a ukládá odboru vypsat nové výběrové řízení. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned  
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 242 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování se společností  B4F Czech 
Republic, s.r.o., IČ  247 73 19, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 na provede-
ní poptávkového řízení při nákupu zemního plynu na období 12 měsíců formou elek-
tronické aukce pro objekty města, za odměnu 15 tis. Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  09.06.2014 (informovat navrhovatele) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen  
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č. 243 
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na vestavbu malého nákladního výtahu 
v objektu mateřské školy v Mnichově Hradišti, m. č. Veselá, Školní 70, schvaluje hod-
notící komisi podle návrhu odboru SMRM a ukládá oslovit následující uchazeče: 
1) MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 

IČ: 61328952 
2) VHL, s.r.o., Mánesova 20, 120 00 Praha 2, IČ: 63677521 
3) ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní ul., 500 03 Hradec Králové, IČ: 42228573 
4) OTIS a.s., J. Opletala 1279, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 23.06.2014 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 244 
Rada města schvaluje uzavření  smlouvy s DSO Mikroregionem Český ráj, Vyskeř  
č.p. 88, 512 64 Vyskeř, IČ 69 155 950 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši  
12.000 Kč na zajištění provozu letních turistických autobusů v Českém ráji v roce 2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.06.2014 (podpis smlouvy a úhrada faktury) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 245 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou služ-
bou J. Daňkové. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 16.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 246 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu - Turnov-
ská, Mnichovo Hradiště s T. Vélovou na dobu určitou 5 let, tj. do 31.05.2019. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 10.06.2014 (uzavřít NS) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 247 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 14.09.2011 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou na dobu určitou 
1 měsíc, tj. do 30.06.2014.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 248 
Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 907/8 a p. č. 792/10 o výměře cca 
50 m2 v kat. území Dneboh S. Fantovi za roční nájemné 50 Kč/m2.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 16.06.2014 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 

č. 249 
Rada města schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem městských bytů dle § 2235 
- § 2301 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje výši úroků z prodlení na 25 % a 
ukládá odboru SMRM vyzvat k uzavření nové nájemní smlouvy současné nájemce. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.08.2014 (uzavřít smlouvu se stávajícími nájemci) 
záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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č. 250 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na automatický externí defibrilátor 
(AED) pro Městskou policii Mnichovo Hradiště, se Zdravotnickou záchrannou službou 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, 272 01 Kladno na do-
bu 5 let. 
Z: starosta města 
T: ihned 
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
  
  
 
 

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

 
 
 


