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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 9 ze dne 09.03.2015 

 

č. 91 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 31.01.2013 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště s V. Hájkem na dobu určitou 1 rok, tj. 
do 29.02.2016.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 11.03.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 92 

Rada města neschvaluje valorizaci měsíčního nájemného u městských bytů o inflaci ve 
výši 0,4 % od 01.04.2015 a neschvaluje zvýšení měsíčního nájemného u městských 
bytů, které byly přiděleny na základě výběrového řízení dle článku VI. Zásad města 
Mnichovo Hradiště pro pronájem obecních bytů.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.03.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 93 

Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku „Umělý povrch běžecké 
dráhy pro požární sport ve Dnebohu“, vypracovanou odborem SMRM dne 2.3.2015, 
dále schvaluje složení hodnotící komise dle návrhu odboru SMRM a ukládá oslovit tyto 
uchazeče:  
1) TUBEKO SPORT s. r. o., Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 49825020 
2) SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s. r. o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 
3) Ing. Jiří Huptych - J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00, Praha 10 – Vršovice, IČ: 

41157834 
4) Linhart s. r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav, IČO: 47052121 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 12.3.2015 (rozeslání výzev k podání nabídky a zveřejnění výzvy na webu města)  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 94 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na po-
zemek p. č. 1992/93 v k. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 780 Kč bez 
DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.  
Z: ved. odboru SMRM      
T: 31.03.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 95 

1. Rada města schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014 o výsledcích inventarizace 
majetku k 31.12.2014, (příloha č. 1) včetně veškerých návrhů na opatření ke zjiště-
ným skutečnostem z fyzické i účetní inventarizace za rok 2014, jak je popsáno 
v Inventarizační zprávě za rok 2014, a bere na vědomí srovnávací tabulku účetní 
evidence a inventurních soupisů (příloha č. 1a). 

2. Rada města bere na vědomí odpis majetku na městském úřadu v roce 2014 ve výši 
891.729,05 Kč, z toho účet 022 celkem 228.885,38 Kč, účet 028 celkem 617.284,97 
Kč, účet 902 celkem 45.558,70 Kč (příloha č. 2, 3a – 3b). 

3. Rada města bere na vědomí odpis majetku v organizacích města za rok 2014 
v celkové hodnotě 106.619,24 Kč dle přílohy č. 4. 

Z: ved. odboru SMRM 
T: 31.03.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 96 
Rada města schvaluje příkazní smlouvu č. 04-15-44 na akci „Snížení energ. náročnosti 
MŠ Veselá“ (zpracování a podání proj. žádosti) uzavřenou mezi Městem Mnichovo 
Hradiště a Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, IČ 29029210 za celko-
vou cenu 45.000 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.03.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 97 

Rada města schvaluje příkazní smlouvu č. 04-15-45 na akci „Snížení energ. náročnosti 
ZŠ Sokolovská“ (zpracování a podání proj. žádosti) uzavřenou mezi Městem Mnichovo 
Hradiště a Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, IČ 29029210 za celko-
vou cenu 65.000 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.03.2015 

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