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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 32 ze dne 06.10.2014 

 

č. 444 
Rada města schvaluje poskytnutí pronájmu jedné třídy v mateřské škole v Jaselské uli-
ci lektorovi ke konání zájmového kroužku výuka anglického jazyka na žádost Mateřské 
školy města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683, 295 01 Mnichovo 
Hradiště ze dne 18.09.2014.  
     Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.10.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 445 

Rada města schvaluje poskytnutí pronájmu jedné třídy v mateřské škole v Mírové ulici 
lektorovi ke konání zájmového kroužku výuka anglického jazyka na žádost Mateřské 
školy města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683, 295 01 Mnichovo 
Hradiště ze dne 18.09.2014. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.10.20143 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 446 

Rada města schvaluje poskytnutí pronájmu jedné třídy v mateřské škole ve Veselé lek-
torovi ke konání zájmového kroužku výuka anglického jazyka na žádost Mateřské školy 
města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683, 295 01 Mnichovo Hradiš-
tě ze dne 23.09.2014. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.10.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 447 

Rada města schvaluje odkup stávající výpočetní techniky využívané Městským úřadem 
Mnichovo Hradiště, odborem dopravy, pro výkon dopravně správních agend (registr ři-
dičů, informační systém digitálního tachografu a zkoušky odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel) od společnosti AutoCont CZ, a. s., IČ 47676795, se sídlem Hor-
nopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle návrhu objednávky předlože-
ného Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem dopravy, v celkové hodnotě 
16.988,40 Kč. 
Z: vedoucí odboru dopravy 
T: 31.10.2014 (podepsat objednávku a doručit společnosti AutoCont CZ, a. s.) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 448 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku na zhotovení projektové doku-
mentace „Inženýrské sítě a komunikace, Akátová ulice, Mnichovo Hradiště“: 
1. Rybář stavební, s. r. o., Nám. míru 50, 276 01 Mělník, IČO: 27131335, cena 

96.679 Kč vč. DPH  
2. Anitas, s. r. o., Masarykovo náměstí 1142, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 

25755668, cena 232.623 Kč vč. DPH 
3. CR Project, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27086135, cena 

255.189 Kč vč. DPH   
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 13.10.2014 (informování uchazečů)  

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 449 
Rada města schvaluje žádost o prodloužení termínu na akci výměny oken v objektech 
čp. 1 a čp. 299 na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti se společností ELTRO 
ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, Mnichovo Hradiště, o 18. dní, tj. do 08.11.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 10.10.2014 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 450 

Rada města schvaluje plán obnovy bytového fondu Města Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 451 

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 pozemky 
par. č. 808/2 a par. č. 2389 v kat. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 2.300 
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: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 452 

Rada města rozhodla na základě připomínek občanů zrušit stávající podobu „Ankety 
provozovaní výherních hracích přístrojů, video loterijních terminálů a jiných zařízení na 
území města“ (v elektronické podobě i v tištěné podobě) a ukládá odboru SMRM zajis-
tit tisk nových anketních lístků, které budou k dispozici pouze v době voleb u volebních 
místností. Současná sběrná místa se ruší (podatelna, infocentrum a knihovna). 
Z: ved. odboru SMRM 
T: ihned 

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