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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 1 ze dne 05.01.2015 

 

č. 1 
Rada města jmenuje na funkční období od 01.01.2015 do 31.12.2017 člena školské 
rady za město Mnichovo Hradiště jako zřizovatele základních škol, a to: 
- do školské rady ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254: 
Bc. Editu Řezáčovou 
Z: vedoucí FŠO (informace ředitelům)  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 2 

Rada města schvaluje s účinností od 06.01.2015 Organizační řád MěÚ Mnichovo Hra-
diště. 
Z: vedoucí odboru KVÚ 
T: 09.01.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 3 

Rada města schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběr-
ných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), čís-
lo 14_SOBS01_4121058806 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Dě-
čín IV-Podmokly, 405 02 Děčín. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 12.1.2015 (zaslání podepsané smlouvy navrhovateli) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
č. 4 

Rada města schvaluje podání žádosti k Ministerstvu dopravy o poskytnutí účelové do-
tace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve 
výši 36.300 Kč dle předloženého návrhu.  
Z: vedoucí odboru dopravy 
T: 15.01.2015 (podepsat a odeslat žádost o dotaci) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 5 

Rada města schvaluje jednací řád komisí rady města včetně přílohy č. 1 (Zápis z jed-
nání komise rady města) v předkládané podobě. 
Z: starosta města 
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 6 

Rada města Mnichovo Hradiště v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích 
jmenuje dalším členem Komise letopisecké a muzejní Mgr. Janu Dumkovou. 
Z: místostarosta 
T: ihned 

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