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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 16 ze dne 11.05.2015 

 

č. 216 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 04.05.2015. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 217 

Rada města schvaluje podání žádostí o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci gran-
tového řízení „Oranžové hřiště“ na sportovní víceúčelové hřiště v Jaselské ulici. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 18.05.2015 (podání žádosti) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 218 

Rada města schvaluje prodejní cenu za knihu Dr. Ivana Šmídy 75 Kč za 1 ks.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 18.05.2015 – informovat vedoucí knihovny 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 219 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zánikem pohledávky 
v celkové výši 45.873 Kč po zemřelé J. Lehocké a výmazem této pohledávky 
z rozvahových i podrozvahových účtů pro její další nevymahatelnost.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 11.06.2015 (podklad pro ZM) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 220 

Rada města bere na vědomí informaci odboru SMRM o škodách způsobených nárazo-
vým větrem dne 31.03.2015. 
Z: ved. odboru SMRM  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 221 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště Z. Hochmannové na dobu ur-
čitou 1 rok, tj. do 31.05.2016. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.05.2015 (uzavření smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 222 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 2593/5 o výměře 7 077 m2, 
p. č. 2593/6 o výměře 1 380 m2, p. č. 2593/8 o výměře 1 529 m2 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště s. O. Svárovským.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.06.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 223 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 733/1  o výměře 884 m2, p. 
č. 733/4 o výměře 496 m2, p. č. 733/5 o výměře 787 m2 ovocný sad v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště s J. Rejzkem.    
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.06.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 224 
Rada města schvaluje přidělení bytu zvláštního určení v DPS, Družstevní 1451, Mni-
chovo Hradiště, V. Halákové a F. Halákovi.  
Z: vedoucí OSVZ  
T: 08.06.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 225 

Rada města schvaluje ceník inzerce ve zpravodaji města KAMELOT s platností od 
15.05.2015 v předloženém znění a požaduje jeho zveřejnění na webu města a 
v dalším čísle zpravodaje města.  
Z: ved. odboru KVÚ 
T: 12.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 226 

Rada města schvaluje pracovní skupiny rady města v následujícím složení: 
1. Pracovní skupina pro MŠ: Mgr. Ji ří Bína , Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., Alena Vol-

fová, Helena Charvátová, Dagmar Sieberová, Hana Bucharová, Slavomír Bukvička, 
Mgr. Pavel Paclt, Věra Vlasáková, David Šefl 

2. Pracovní skupina pro jídelnu ZŠ: Mgr. Vladimír Čermák , František Ouředník, 
Mgr. Eva Hajzlerová, Mgr. Jana Mendlíková, Hana Bucharová, Slavomír Bukvička, 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., Ing. Aleš Jirásek, Ing. Jan Mareš, Mgr. Pavel Paclt, 
Miroslav Smutný a David Šefl 

3. Pracovní skupina pro KLUB Mn. Hradiště: Jan Kurka , Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., 
Ing. Jana Podzimková, Mgr. Jana Dumková, Ing. Dana Stránská, Romana Hencze-
ová, Hana Bucharová, Rudolf Vízek a Dana Lamačová 

Z:  ved. odboru KVÚ 
T: 15.05.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 227 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na prováděcí dokumentaci a autorský 
dozor akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo Hradiště“, se spo-
lečností Anitas s.r.o., Počernická 168, Praha 10 za částku 116.000 Kč bez DPH 
s termínem dokončení do 29.05.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.05.2015 (informovat zhotovitele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 228 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na prováděcí dokumentaci a autorský 
dozor akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská č.p. 254, Mnichovo Hradiš-
tě“, se společností Anitas s.r.o., Počernická 168, Praha 10 za částku 142.500 Kč bez 
DPH s termínem dokončení do 02.06.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 14.05.2015 (informovat zhotovitele) 

  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. Jana   P o d z i m k o v á 

ověřovatel 


