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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 38 ze dne 15.12.2014 

 

č. 520 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v roce 2015 ve výši 50.000 Kč 
Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad 
Nisou, na výdaje spojené s opravami a provozem objektů ve vlastnictví magistrátu Jab-
lonec n. N., ve kterých jsou umístěny byty zvláštního určení pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že jeden z bytů 
zvláštního určení bude pronajat paní M. Čapkové (bude podepsána nájemní smlouva). 
Na příspěvek budou použity prostředky z přijatého účelového daru od paní M. L. (nete-
ře paní Čapkové). 
Z: vedoucí FŠO 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 521 

Rada města schvaluje bezplatné umístění 2 vitrín na pozemku p. č.1196 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště na žádost Domova Modrý kámen, poskytovatele sociálních služeb, pří-
spěvkové organizace Středočeského kraje, se sídlem Nerudova 1470, Mnichovo Hra-
diště a schvaluje podání žádost o územní souhlas na tuto akci. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 522 

Rada města nesouhlasí se zrušením polního železničního přejezdu v drážním km 
86,412 tratě Praha – Turnov na účelové komunikaci ve Veselé. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 22.12.2014 – poslat usnesení 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 523 

Rada města uděluje předchozí souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 
895, IČ 70989028, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 73.000 Kč od 
dárce ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 29360 Mladá Boleslav, IČ 
00177041. Dar je určen na realizaci projektu „Experimentální výuka k lepšímu pocho-
pení získaných vědomostí“ dle darovací smlouvy v příloze tohoto materiálu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 524 

Rada města schvaluje příspěvek 2.000 Kč na rok 2015 Knihovně města Mladá Bole-
slav, Václava Klementa 1229, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 705 65 872, na nákup peri-
odik a provozní náklady spojené s distribucí knihovního fondu pro obecní knihovnu 
Dneboh.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 19.12.2014 (informovat paní Nitschovou) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 525 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - Student-
ská, Mnichovo Hradiště s J. Dunkovou, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 30.06.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 526 
Rada města schvaluje odpis knih z knižního fondu dle přiloženého seznamu. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 527 

Rada města ruší usnesení č. 443 ze dne 04.11.2013 a usnesení č. 470 ze dne 
20.10.2014. Rada města schvaluje vyhlásit nové výběrové řízení na byt č. 3, ulice Tur-
novská 717, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 528 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu - 
Studentská, Mnichovo Hradiště s J. Švermovou na dobu určitou 1 rok, tj. do 
31.12.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 529 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.12.2009 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště s R. Jedličkovou, na dobu určitou 
1 měsíc, tj. do 31.01.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.12.2014 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 530 

Rada města schvaluje prodejní cenu turistického magnetu 30,00 Kč/ks. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 19.12.2014 (předat IC k prodeji ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 531 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „ Zhotovení nové finální vrstvy 
epoxidové stěrky s protiskluznými vlastnostmi v objektu HZ Hřbitovní 316, Mnichovo 
Hradiště“ s firmou KOREPO spol. s.r.o., se sídlem TRAFICON BUSINESS CENTER, 
České mládeže 1096, 46312 Liberec, IČ: 24730319, za částku 99.180 Kč bez DPH, 
bez výběrového řízení. 
Z: místostarosta 
T: 16.12.2014 (informovat uchazeče) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 532 

Rada města schvaluje organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zase-
dání ZaMě konaného dne 08.12.2014 
Z: Tajemník MěÚ 
T: 19.12.2014 

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

Mgr. Ond řej   L o c h m a n,  Ph.D.                   Mgr. J iří   B í n a    
       starosta města                                  místostarosta  
 

Bc. Hana   O t á h a l o v á 
ověřovatel 


