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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 24 ze dne 03.08.2015 

č. 373 
Rada města schvaluje dokončení optické sítě na vlastní náklady města. 
Z: odbor SMRM 
T: 07.08.2015 (informovat zainteresované účastníky) 

  záznam o hlasování:  4 členové pro, 2 zdrželi se (Ing. Podzimková, Mgr. Lochman)  -  
  návrh usnesení byl schválen 
č. 374 

Rada města schvaluje uzavření smluv č. 00238309_2016 a č. 00238309_2015-2016 o 
sdružených službách dodávky plynu se spol. E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201, za cenu 695 Kč/MWh, na dobu urči-
tou do 31.12.2016. 
Z: ved. odboru SMRM 
T: 10.08.2015 (odeslání smluv) 

  záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 375 

Rada města schvaluje přijetí cenové nabídky společnosti Eltro Šťastný, s. r. o., Ná-
kladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO 27160521 na zakázku „VO přechody pro 
chodce v ulici Jiráskova v Mnichově Hradišti“ v hodnotě 479.282 Kč vč. DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM  
T: 10.8.2015 (vyrozumění uchazeče) 

  záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 376 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku: „Snížení energetické nároč-
nosti MŠ Veselá č.p.70, Mnichovo Hradiště“. 
1. DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4,460 15 Liberec, IČ: 27349187 (2.726.993 Kč) 
2. Miroslav Hochman, Dolní sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 01913026 

(2.777.226 Kč) 
3. Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, IČ: 45537305 

(2.878.099 Kč) 
Rada města jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na základě 
závěru hodnotící komise rozhodla o vyloučení z účasti na zadávacím řízení z důvodu 
nesplnění kvalifikace a ostatních požadavků uvedených zadavatelem v zadávacích 
podmínkách tyto uchazeče: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24,180 00 Pra-
ha 8 IČ: 01972197 a ABP Consulting a.s., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 IČ: 
15268446 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 06.08.2015 (rozeslání výsledků VŘ uchazečům) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 377 

Rada města na základě § 102 odst. 2), písm. h) s platností od 11.08.2015 
1) jmenuje  
• Mgr. Vilmu Barusovou, členkou Komise letopisecké a muzejní 
• Hanu Skramuskou členkou komisí -  Komise kulturní a Komise pro výchovu a vzdě-

lání  
2) odvolává  
• PhDr. Lenku Sosnovcovou z Komise pro výchovu a vzdělání na vlastní žádost  
• Mgr. Květoslavu Exnerovou z komisí -  Komise kulturní a Komise pro výchovu a 

vzdělání na vlastní žádost 
• Jana Kurku z komisí - Komise kulturní a Komise pro cestovní ruch 
Z: tajemnice MěÚ      
T: 31.08.2015 

  záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 378 
Rada města schvaluje zrušení služby „Transparentní účet“ dle Dodatku ke smlouvě 
uzavřeného s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 
45317054, s účinností od 1.5.2015, pro tyto bankovní účty města: 

         19-0002627181/0100 Příjmový účet 
2545800277/0100 Hospodářská činnost  
51-6905040207/0100 Příjmový účet – hřbitov 
43-1999860237/0100 Hosp. činnost – kanalizace 
Z: FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 379 

Rada města bere na vědomí výpověď z pracovního poměru podanou náčelníkem 
Městské policie Mnichovo Hradiště Ing. Františkem Ramešem ze dne 31.07.2015. 
Z: starosta města 
T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 380 

Rada města ukládá vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa náčelníka Městské po-
licie Mnichovo Hradiště. 
Z: starosta města 
T: 07.08.2015 

  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 

 


