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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 29 ze dne 15.09.2014 

 

č. 411 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů na zřízení zádveří šatny hasičů, Hřbitovní 
316/4, Mnichovo Hradiště:  
1. NOHYNEK & NOHYNEK s.r.o., Tylova 521, 295 01 Mn. Hradiště,   IČ: 25076876 ve 

výši 250.864,76 Kč bez DPH. 
2. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 48689971

ve výši 279.698,35 Kč bez DPH. 
Z:   vedoucí odboru SMRM 
T:   22.09.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 412 

Rada města souhlasí se studii „Okružní křižovatka Mnichovo Hradiště - napojení ob-
chodního centra“, vypracovanou společností Sudop Praha, Projektové středisko Ústí 
nad Labem, Dvořákova 2, 400 01 Ústí nad Labem v 08/2014, za podmínek stanove-
ných ve vyjádření odboru SMRM ze dne 28.08.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 22.09.2014 (odeslání vyjádření žadateli)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 1 - návrh usnesení byl schválen 
č. 413 

Rada města schvaluje bezplatné umístění 2 informačních tabulí na pozemcích p. 
č.64/2 a p. č. 720/1 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště v rámci projektu „Živá paměť 
veselská“ na žádost obč. sdružení Veselá vesnice, o. s., se sídlem Mnichovo Hradiště, 
místní část Veselá, 5. května 46 a schvaluje podání žádost o územní souhlas na tuto 
akci. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 414 

Rada města schvaluje nabídku od společnosti Nohynek & Nohynek s.r.o., Tylova 521, 
295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 25076876 na přestavbu WC v městské knihovně ve výši 
135.717,21 Kč bez DPH. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:   29.09.2014 (informovat zhotovitele a uzavřít smlouvu o dílo) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 415 

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na projektovou dokumentaci „Inženýr-
ské sítě a komunikace, Akátová ulice, Mnichovo Hradiště“ vypracovanou odborem 
SMRM v 09/2014, dále schvaluje složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM a 
ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) SEWAGA s.r.o., Jiráskova 970, Mnichovo Hradiště 
2) ANITAS s.r.o., Masarykovo náměstí 1142, Mnichovo Hradiště 
3) Vodohospodářská kancelář - Ing. Jan Čížek, Revoluční 208, Trutnov 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 22.09.2014 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 416 

Rada města schvaluje  uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31.12.2014.   
Z: vedoucí odboru SMRM     
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 



Strana 2 (celkem 2) 

č. 417 
Rada města schvaluje realizaci zakázky “Rekonstrukce rybníku ve Lhoticích”, bez pod-
pory z OP Životní prostředí, z vlastních prostředků města. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned (zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 1 -  návrh usnesení byl schválen 
č. 418 

RaMě schvaluje organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání Za-
Mě konaného dne 08.09.2014 
Z: Tajemník MěÚ 
T:  19.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
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ověřovatel 

 
 


