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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 20 ze dne 15.06.2015 

 

č. 295 
Rada města schvaluje komisi pro posouzení uchazečů výběrového řízení na  obsazení 
pozice „Projektový manažer“ s platností od 16.06.2015 v tomto složení: 
 1. Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.   – náhradník Mgr. Jiří Bína 
 2. Mgr. Kamila Galetková 
 3. Ing. Aleš Jirásek      - náhradník Ing. Josef Luka 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 296 

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 4.000 Kč Základní umělecké škole, Palackého 
38, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 70838704, na výstavu konanou během letních 
prázdnin v ateliéru Konírna v areálu ZUŠ a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města na rok 2015.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 22.06.2015 – informovat ředitelku ZUŠ 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdržel se (Ing. Podzimková, Ing. Mareš) -  návrh  
  usnesení byl schválen 
č. 297 

Rada města schvaluje obsah kroniky Dneboha, místní části Mnichova Hradiště, za rok 
2014.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 22.06.2015 – informovat paní Studničnou 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Luka) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 298 

Rada města schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč z Grantové výzvy města 5x5 sdru-
žení Tvoříme místo r.s., zastoupené předsedou Milanem Macounem, V Cestkách 
1241, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 02694654 na akci Krajinou kulturní, historickou i 
moderní v Mnichově Hradišti dne 03.10.2015. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 22.06.2015 – informovat žadatele 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 299 

Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2015 ve výši 2.000 Kč organizaci 
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, s.p.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor 
2, IČ: 65018826, z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 19.06.2015 – informovat vedoucí knihovny 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 300 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – středotlaká přípojka plynu na pozemek p. č. 2354 v k. ú. Mnichovo Hra-
diště ve prospěch M. Mazuchové za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.07.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 301 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – kanalizační přípojka na pozemek p. č. 2354 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
ve prospěch M. Mazuchové za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně DPH.  
Z: ved. odboru SMRM    T: 15.07.2015  

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



Strana 2 (celkem 3) 

č. 302 
Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 60.000 Kč na zřízení bezbariérového vstupu 
do prostor městské knihovny v objektu Turnovská 717, Mnichovo Hradiště od společ-
nosti ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ: 
00177041. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 19.06.2015 (informovat dárce) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 303 

Rada města schvaluje  
- výzvu k podání nabídky na akci „Modernizace ulic Jiráskova a Obránců míru“, vypra-

covanou společností LK Advisory ve spolupráci s odborem SMRM  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru SMRM 
a dále ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1) Colas CZ, a. s., Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy, IČO 26177005 
2) M-Silnice, a. s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČO 42196868  
3) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094 
4) Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 
5) USK, s. r. o., Pod Borkem 319, 295 03 Mladá Boleslav, IČO 27138551 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 17.6.2015 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková), 1 proti (Ing. Luka) -   
  návrh usnesení byl schválen 
č. 304 

Rada města na základě žádosti schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 
2015/2016 v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová ul. 683, takto: 
- provoz mateřské školy ve Veselé (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve 

třídě, 
- provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné 

třídě (pavilon), 
- provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve všech 4 tří-

dách.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 305 

Rada města bere na vědomí vyřazení pohledávek z rozvahové evidence a přesun na 
evidenci podrozvahovou k 30.06.2015 v celkové částce 1.569.847,70 Kč. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Luka) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 306 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská 
škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, Mnichovo Hradiště, IČ 70989001. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 307 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Základní 
škola  Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IČ 70989010. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 308 
Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Základní 
škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 309 

Rada města ukládá řediteli základní školy Mgr. Vladimíru Čermákovi v rámci zpracová-
ní účetnictví zajistit splnění opatření navržených v části VIII. Zprávy o provedené veřej-
nosprávní kontrole za rok 2014, termín do 31.12.2015. 
Z: ved. FŠO 
T: 31.12.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 310 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2015 s auditorkou Ing. Ivanou Schneiderovou, Mašov 238, 511 01 Turnov, 
osvědčení KAČR č. 1840, dle předloženého návrhu.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 311 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 2. rozpočtové 
opatření v roce 2015 dle přílohy. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Podzimková), 1 proti (Ing. Luka) -   
  návrh usnesení byl schválen 
č. 312 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konaného 
27.05.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 19.6.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 313 

Rada města bere na vědomí plnění cílů MěP s výhradami předložené zprávy. 
Z: starosta města 
T: ihned (informovat náčelníka MěP) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Luka) -  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. Miroslav   K o l o m a z n í k 

ověřovatel 


