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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 2 ze dne 12.01.2015 

 

č. 7 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 05.01.2015. 
Z: místostarosta města 

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

č. 8 
Rada města schvaluje Přílohu č. 1, platnou pro rok 2015, ke Kupní smlouvě o dodávce 
tepelné energie č. 159-565-01-10, uzavřené se společností Erding, a.s., IČ 25512455, 
Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.01.2015 (odeslání podepsané přílohy) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 9 
Rada města schvaluje prodej palivového dřeva z lokality „lesopark Mnichovo Hradiště“ 
panu Patriku Plášilovi, Dražice 86, Dražice 86, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 
76384497, za cenu 1.150 Kč/m3 (bez DPH) u tvrdého dřeva a 800 Kč/m3 (bez DPH) u 
měkkého dřeva. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 13.01.2015 (informovat zájemce) 

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

č. 10  
Rada města schvaluje Přílohu č. 1 - kalkulační dodatek - na cenu tepla platnou od 
01.01.2015, ke Smlouvám o dodávce tepla č. TE 36-1A-01/99, TE 36-1A-11/99 a TE 
37-1G-01/99, uzavřeným se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, 
Praha 4. 
Z: odbor SMRM 
T: 26.01.2015 (odeslání dodatků) 

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

č. 11 
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč Římskokatolické farnosti, 
děkanství Mnichovo Hradiště, 1. máje 232, 295 01 Mn. Hradiště, IČO: 42717159 na 
hudební doprovod při pořádání „Tříkrálového průvodu“ dne 04.01.2015 v Mnichově 
Hradišti. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 16.01.2015 (informovat žadatele) 

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

č. 12 
Rada města souhlasí s tím, aby pan Petr Houzar použil jednorázově znak města pro 
účely své bakalářské práce, kdy grafickou podobu znaku by použil ze stránek Města 
Mnichova Hradiště. 
Z: vedoucí OVV 
T: leden 2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 13 

Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. a 
dle §102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje vy-
hlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele městských kulturních zařízení 
města Mnichovo Hradiště 
Z: Ing. Jaroslav Hašlar, tajemník MěÚ  
T: bezodkladně    

  záznam o hlasování: 6 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  
 
 
 

 
Ing. Jan   M a r e š  

ověřovatel 
 


