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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 31 ze dne 29.09.2014 

 

č. 429 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 22.09.2014 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 430 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP – 12-6002439/01 
Mnichovo Hradiště, přel. kNN Mírová 94 - město ve prospěch společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,   405 02 Děčín na poze-
mek par. č. 808/2 v kat. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 1.390 Kč bez 
DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 431 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Studentská v Mnichově Hradišti s M. Dlaskovou 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. 432 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1. smlouvy o dílo č. 2/2014 s firmou Telmo, spol. 
s r. o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 na zakázku „Vybudování varovného a vý-
stražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště“:    
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 27.10.2014 (podpis Dodatku č. 1)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 433 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor bývalé ka-
várny v čp. 897 v kat. území Mnichovo Hradiště spol. KOHOUTEK-MH z. s., se sídlem 
V Lípách 157, Mnichovo Hradiště .  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 434 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Máchova  v Mnichově Hradišti s J. Blažkem na dobu určitou 3 roky, tj. do 30.09.2017.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 435 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „ Mnich. Hrad., KNN, 12 
RD, 1992/133.., K Vořechu, STAVOKOMBINÁT“ ve prospěch společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek 
par. č. 1992/4, par. č. 1992/186, par. č. 1992/97 v kat. ú. Mnichovo Hradiště za jedno-
rázovou úhradu 130 Kč za běžný metr trasy bez DPH, DPH dle platného cenového 
předpisu bude připočteno k uvedené částce v chodníku a 30 Kč za běžný metr trasy 
bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH v nedokončené komunikaci. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.10.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 436 

Rada města schvaluje plán inventur na rok 2014 dle přílohy. 
Z: vedoucí  odboru  SMRM 
T: 15.10.2014 (seznámení členů DIK a zahájení prací) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 437 

Rada města schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2014 – studie pro-
veditelnosti „Mnichovo Hradiště – decentrální odkanalizování místních částí“, na změnu 
termínu dokončení studie do 15.12.2014, se společností Ing. Evžen Kozák s.r.o., Kory-
ta 29, 294 11 p. Loukov. 
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T: 10.10.2014 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 438 

Rada města v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  
a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění (NV č. 74/2009 Sb., 130/2009 Sb., 133/2009 Sb., 
201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 Sb.) stanovuje s účinností 
od 01.09.2014 plat ředitelce Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. 
Vlastě Dittrichové dle přílohy. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned   

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 439 

Rada města schvaluje  příspěvek ve výši 10.000 Kč na vydání knihy „Mnichovo Hradiš-
tě a okolí ve fotografii“ panu Vladislavu Fantovi. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 03.10.2014 (informovat žadatele)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 440 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku par. č. 1866/1 o 
výměře cca 300 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.09.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 441 
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Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Rekonstrukce rybníku ve Lho-
ticích“: 
1. Aquasys spol. s r. o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25344447, 

cena 862.851 Kč vč. DPH 
2. Stavotrans, s. r. o., Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 26160781, 

cena 965.676,96 Kč vč. DPH 
3. Zemprastav spol. s r. o., Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín, IČO: 26012235, cena 

1.011.374 Kč vč. DPH 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 06.10.2014 (informování uchazečů)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 442 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod vozidla AP 20 Š 706, RZ 
PHA 99-49 včetně příslušenství od České republiky - Hasičský záchranný sbor Středo-
českého kraje, ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IC: 70885371.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.10.2014  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 443 

Rada města nesouhlasí s návrhem realizace logistického centra pro shromažďování, 
skladování a recyklaci odpadů v Černé silnici firmy Purum s.r.o., Národní 961/25, 
110 00 Praha 1. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.10.2014  

  záznam o hlasování: 6 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 

 
 
 
 
 


