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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 30 ze dne 22.09.2014 

 

č. 419 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na zřízení nového 
babyboxu v Mladé Boleslavi pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem 
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10-Hájek, IČ 27006891, jednající předseda Ludvík 
Hess. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 420 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště s D. Bendigovou na dobu urči-
tou 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 
č. 421 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu - Studentská, Mnichovo Hra-
diště s V. Vodákem na dobu určitou do 30.06.2017.   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 422 

Rada města dle § 102 odst. 2 písm. m) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
schvaluje nájemní smlouvu na pronájem frankovacího stroje Neopost  IS-420 na dobu 
48 měsíců s dodavatelem EVROFIN Int.spol.s.r.o., centrála Ústí nad Labem, Sienkie-
wiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 49098934, DIČ: CZ49098934, za cenu měsíční-
ho nájmu 1.270 Kč bez DPH.  
Z: tajemník MěÚ  
T: 01.11.2014    

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 423 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu – 
Bělidla v Mnichově Hradišti s R. Laubem na dobu určitou 1 rok, tj. do 31.10.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 424 

Rada města schvaluje Ceník městské sportovní haly BIOS Mnichovo Hradiště pro 
školní rok 2014/2015. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 425 

Rada města schvaluje Organizační řád městské sportovní haly BIOS Mnichovo Hradiš-
tě pro školní rok 2014/2015 
Z: místostarosta     T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 426 

Rada města schvaluje Provozní řád městské sportovní haly BIOS Mnichovo Hradiště 
pro školní rok 2014/2015. 
Z: místostarosta     T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 427 
Rada města schvaluje snížení hodinové sazby v městské sportovní hale BIOS pro vo-
lejbalový oddíl TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého 596, 295 01 Mnichovo 
Hradiště v měsíci září 2014 na částku 270 Kč/hodinu. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 428 

Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 500.000 Kč z Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS Středočeského kraje na opravu a rekonstrukci Hasičské zbrojnice 
v Mnichově Hradišti, Hřbitovní 316. Rada města pověřuje podpisem Smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání "Opravy a rekonstrukce 
hasičských zbrojnic" starostu města. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

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