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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 37 ze dne 01.12.2014 

 

č.  511 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 1000005429 o sdružených službách do-
dávky elektřiny se společností spol. Elimon a. s., Jungmannova 31/23, 110 00 Pra-
ha 1, IČ 27163962. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 07.12.2014 (informace navrhovateli a podání výpovědi současnému dodavateli) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 512 

Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 6.000 Kč Římskokatolické farnosti, 
děkanství Mnichovo Hradiště, 1. máje 232, 295 01 Mn. Hradiště, IČO: 42717159 na po-
řádání adventních koncertů v roce 2014 v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 08.12.2014 (informovat žadatele)záznam o hlasování:  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 513 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s M. Mikovou na dobu určitou 
2 měsíce, tj. do 28.02.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 514 

Rada města schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemky p. č. 709/1, p. č. 711 v k. ú. Po-
dolí u Mnichova Hradiště za jednorázovou úhradu 2.400 Kč bez DPH, DPH dle platné-
ho cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 515 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 31.03.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 516 

Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení - v DPS, Mnichovo Hradiště 
V. Holasové. 
Z: vedoucí odboru SVZ 
T: 15.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 517 

Rada města bere na vědomí studii „Propojení města Mnichova Hradiště s místní částí 
Hoškovice“ vypracovanou firmou JAP projekt s.r.o., Generála Svobody 45, 460 01 Li-
berec XIII v říjnu 2014 pod č. zakázky 14-055. a ukládá odboru SMRM nepokračovat v 
zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 07.11.2014 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 518 
Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 431 o výměře 1 381 m2 v k. ú. Mnicho-
vo Hradiště Z. Majdlochové za roční nájemné 0,30 Kč/m2 s roční výpovědní lhůtou. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 519 

Rada města stanovuje za 2. pololetí roku 2014 odměny ředitelům příspěvkových orga-
nizací města dle návrhu v přiloženém materiálu. Odměny budou vyplaceny ze mzdo-
vých prostředků příslušné příspěvkové organizace ve mzdách za měsíc listopad nebo 
prosinec 2014, a jedině za předpokladu, že vyplacením odměn nebude způsobeno 
překročení stanovené výše prostředků na mzdy a platy příslušné příspěvkové organi-
zace na rok 2014. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned (informovat PO) 

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