
Strana 1 (celkem 2) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 15 ze dne 04.05.2015 

 

č. 205 
Rada města nemá ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje“ 
připomínky. 
Z: odbor SMRM 
T: 11.05.2015 (informovat MŽP) 

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

č. 206 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava krytu vozovky 
v Mattušově ulici“: 
1. Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 191/9, Praha 9 (592.342 Kč vč. DPH) 
2. Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Prvomájová 2111/33, Praha 3 (604.363 Kč vč. 

DPH) 
3. USK, s. r. o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav (641.705 Kč. vč. DPH)  
Z: vedoucí odboru SMRM (zajištění podpisu smlouvy) 
T: 25.05.2015 

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

č. 207 
Rada města schvaluje úpravu Zásad pro vydávání periodika „Kamelot: Zpravodaj měs-
ta Mnichovo Hradiště“ schválených dne 08.04.2015 v článcích 2, 4, 7 a 9 vč. doplnění 
příloh č.1 - 4. 
Z: ved. odboru KVÚ 
T: 15.05.2015 

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

č. 208 
Rada města dle čl. 6 Zásad pro vydávání periodika „Kamelot: Zpravodaj města Mni-
chovo Hradiště“ schválených dne 08.04.2015 na návrh redakční rady jmenuje šéfre-
daktorem zpravodaje města Martina Weisseod 04.05.2015. 
Z: starosta 
T: ihned 

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

č. 209 
Rada města schvaluje doplnění redakční rady zpravodaje města KAMELOT o paní 
Martinu Bachovou s platností od 05.05.2015.  
Z: starosta města 
T: ihned 

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

č. 210 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konané dne 07.04.2015, 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. Kamile Ga-
letkové, vedoucí odboru KVÚ, předat Komisi kulturní přijatá stanoviska Rady města 
k jednotlivým usnesením komise. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.05.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 211 
Rada města schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č.3/2015 - doplnění Nařízení města 
č.1/2015 Zákaz pochůzkového a podomního prodeje s účinností od patnáctého dne po 
dni jeho vyhlášení. 
Z: ved.  odboru KVÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 212 

Rada města bere na vědomí, že v rámci existujících smluvních vztahů byl s Komerční 
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054, podepsán Do-
datek ke smlouvě, na základě kterého byla od 01.05.2015 městu poskytnuta služba 
„Transparentní účet“. Dle tohoto dodatku bude Komerční banka, a.s., na svých interne-
tových stánkách (www.kb.cz) po dobu 180 dnů zveřejňovat bankovní výpisy těchto 
účtů: 
2627181/0100 
19-0002627181/0100 
9005-0002723181/0100 
2545800277/0100 
51-6905040207/0100 
43-2000010267/0100 
43-1999860237/0100 
Z: ved.  FŠO 
T: bez termínu 

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

č. 213 
Rada města bere na vědomí zprávu o finančních zdrojích organizace REP občanské 
sdružení. 
Z: ved. odboru SVZ 
T: ihned 

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

č. 214 
Rada města schvaluje uveřejnění „grantové výzvy 5 x 5“ v období od 06. do 24. května 
2015. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: ihned 

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

č. 215 
Rada města jmenuje Bc. Václava Haase, Bc. Václava Holase, Mgr. et Bc. Lenku Pro-
cházkovou, PhDr. Lenku Sosnovcovou, Mgr. Petra Mazánka, Jaroslava Koloce, 
Mgr. Vilmu Barusovou, Mgr. Katarzynu Szajdu, Jana Kurku a Mgr. Janu Dumkovou 
členy pracovní skupiny k přípravě akce připomenutí 70. výročí státního pohřbu Jana 
Švermy. 
Z: starosta + vedoucí muzea 
T: ihned 

  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  

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


