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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 8 ze dne 02.03.2015 

 

č. 84 
Rada města schvaluje: 
- záměr zřízení bezbariérového vstupu do městské knihovny Mnichovo Hradiště, Tur-

novská 717  
- podání elektronické žádosti na tento projekt v rámci grantového programu společ-

nosti ŠKODA AUTO. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 05.03.2015 (podat žádost) 

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

č. 85 
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 89.550 Kč z rozpočtu Minister-
stva kultury ČR v rámci  Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností v roce 2015 na restaurování střešního pláště hrobky rodiny 
Hendrichovy a Švermovy v Mnichově Hradišti, rejstříkové číslo 104958. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 03.03.2015 – podání žádosti 

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

č. 86 
Rada města schvaluje projektovou dokumentaci na zakázku „IS – ul. Akátová“, SO1 – 
Vodovodní řád a přípojky, SO2 – Kanalizační řád a přípojky, SO3 – Slaboproud, ve 
stupni pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci SO4 – Přípojky plynu a SO5 
– Veřejné osvětlení ve stupni pro provedení stavby, vypracované společností Rybář, s. 
r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČO 27131335 a dále rada města schvaluje 
smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností RWE č. 320090055306, 
320090055315, 320090055319, 320090055321, 320090055324. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.3.2015 (podání příslušné žádosti na VŽP)  

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

č. 87 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2364 o vý-
měře 3 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 05.03.2015 

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

č. 88 
Rada města schvaluje okamžitou výpověď nájemní smlouvy M. Matěchovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.03.2015 

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

č. 89 
Rada města schvaluje podání žádostí o dotace z OPŽP (Operační program životního 
prostředí) na Snížení energetické náročnosti Základní školy Sokolovská a Mateřské 
školy Veselá společností Energy Benefit Centre a.s. dle předložených nabídek a sou-
hrnného rozpočtu. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 19.03.2015 – podání žádosti 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 90 
Rada města jmenuje 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, do 
funkce jednatele společnosti KLUB Mn. Hradiště s.r.o. Jana Kurku, s účinností od 
16.03.2015. 
Z: vedoucí OKVÚ pověřená zástupem tajemníka MÚ 
T: 09.03.2015 

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

 
 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                            Mgr. J iří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
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ověřovatel 
 


