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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 21 ze dne 16.06.2014 

 

č. 283 
Rada města na základě žádosti schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2014/2015 
v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště,  Mírová ul. 683, takto: 
- provoz mateřské školy ve Veselé  (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve třídě, 
- provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné třídě 

(pavilon), 
- provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve všech 4 třídách.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 284 

Rada města schvaluje finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města: Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 
254 a Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přiložených Protokolů o fi-
nančním vypořádání  za rok 2013. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 285 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
pozemky p. č. 2685/1, 2335/4, 2367/1 a 2367/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.07.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 286 

Rada města schvaluje vyřazení projektové dokumentace akcí z účtu 042 11: 
• č. org. 1016 – Renaturalizace rybníku Na Obci, Hoškovice – 116.203 Kč 
• č. org. 1051 – Rekonstrukce parku ve Švermově ulici – 148.203 Kč 
• č. org. 1120 – Posouzení možnosti nového zař. pro nakládání s BRKO... - 58.800 Kč 
z důvodu jejich nerealizace. 
Z: vedoucí  odboru  SMRM 
T: 30.06.2014 (informovat FŠO) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 287 

RaMě stanovuje za 1. pololetí roku 2014 odměny ředitelům příspěvkových organizací 
města dle návrhu v přiloženém materiálu. Odměny budou vyplaceny ze mzdových pro-
středků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc červen 2014, a jedině 
za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno překročení stanovené výše 
prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organizace na rok 2014. 

  Z: vedoucí FŠO 
  T: ihned (informovat PO)  
  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 288 

Rada města Mnichovo Hradiště uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiš-
tě, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, k přijetí věcného daru v hodnotě 4.950,75 Kč (nápo-
je) v červnu 2014 od dárce firmy Kofola, a.s., Za Drahou 165/1, 79401 Krnov - Pod Bezručo-
vým vrchem, IČ 27767680. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned (oznámení souhlasu - ředitelka MŠ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 289 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Mnichovo Hra-
diště za rok 2013. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 290 

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na opravu ohradní zdi mezi č. p. 244 a č. p. 245 na 
Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti s Václavem Fantou, V Cestkách 931, Mnichovo 
Hradiště, IČ: 48689971, za částku 198.746,28 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 24.06.2014 (zajištění podpisu smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 291 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na výměnu oken v objektech čp. 1 a čp. 299 na 
Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti: 
Poř. Uchazeč, sídlo:  IČ: Cena bez DPH:  
1. ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 

295 01 Mnichovo Hradiště 
27160521 1,972.734 Kč 

2. ROMAN LANGER, Staré Oldřichovice 1, 
562 01 Ústí nad Orlicí 

11148896 2,272.374 Kč 

Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  16.06.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 292 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na vestavbu malého nákladního výtahu v objek-
tu mateřské školy v Mnichově Hradišti, m. č. Veselá, Školní 70. 
Poř. Uchazeč, sídlo: IČ: Cena bez DPH: 
1. ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní ul., 500 03 

Hradec Králové  
42228573 248.500 Kč 

2. MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII – 
Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 

61328952 270.000 Kč 

  Z:  vedoucí odboru SMRM 
  T:  24.06.2014 (informovat uchazeče) 
  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 293 

Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o autorském dozoru, ve znění ze dne 
30.05.2014, na akci „Stavební úpravy střešní desky nad vstupem do domova důchodců Mod-
rý kámen, Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště“ s Ing. arch. Jiřím Štěrbou, Nám. Míru 14, 293 
01 Mladá Boleslav, za cenu 15 tis. Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  20.06.2014 (informovat projektanta) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
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