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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 27 ze dne 31.08.2015 

 

č. 420 
Rada města schvaluje uzavření níže uvedených příkazních smluv se společností Ener-
gy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 (částky jsou uve-
deny vč. DPH): 
- příkazní smlouva na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská, Mnicho-

vo Hradiště“ - technický dozor investora za částku 145.200 Kč  
- příkazní smlouva na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská, Mnicho-

vo Hradiště“ - činnost koordinátora BOZP na stavbě za částku 48.400 Kč 
- příkazní smlouva na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská, Mnicho-

vo Hradiště“ - na kompletní administrace dotace z OPŽP včetně závěrečného vy-
hodnocení akce za částku 22.869 Kč  

- příkazní smlouva na akci: „Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo 
Hradiště“ - technický dozor investora za částku 72.600 Kč 

- příkazní smlouva na akci: „Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo 
Hradiště“ - kompletní administrace dotace z OPŽP včetně závěrečného vyhodnoce-
ní akce za částku 22.869 Kč 

- příkazní smlouva na akci: „Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá, Mnichovo 
Hradiště“ - činnost koordinátora BOZP na stavbě za částku 36.300 Kč 

a souhlasí s výjimkou z Vnitřní normy č. 8 k postupu zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 09.09.2015  (informovat příkazce, po schválení 3. rozpočtové změny) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš), 1 proti (Ing. Luka) -  návrh 
  usnesení byl schválen 
č. 421 

Rada města souhlasí s provedením geometrického plánu č. 486-2/2015 v katastru ne-
movitostí na rozdělení pozemku p. č. 863/1 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště a 
schvaluje úhradu 264 Kč za vyhotovení geometrického plánu L. Laurynovi.  
Z: ved. odboru SMRM 
T: 15.09.2015 (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Mgr. Lochman), 1 proti  (Ing. Luka) -  
  návrh usnesení byl schválen 
č. 422 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemek p. č. 593 v k. ú. Lhoti-
ce u Bosně ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 100 Kč za běžný metr trasy a 
1.000 Kč za pilíř bez DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno 
k uvedené částce bez DPH.    
Z: ved. odboru SMRM 
T: 30.09.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 423 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 24.08.2015. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 424 

Rada města bere na vědomí vydání dodatku č. 2 Vnitřní normy č. 2 Pracovní řád 
s účinností od 01.09.2015 (evidence skutečně odpracovaných směn) 
Z: tajemnice MěÚ       
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 proti (Ing. Luka, Ing. Podzimková) -  návrh usne- 
  sení byl schválen 
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č. 425 
Rada města schvaluje v souladu s vnitřní normou č. 8 a s ohledem na dlouhodobou 
advokátní praxi ve veřejné správě smlouvu o poskytování právní pomoci mezi Městem 
Mnichovo Hradiště a JUDr. Jiřím Cehákem & Mgr. Anetou Eclerovou, společnou advo-
kátní kanceláří, Nám. Míru 1, Nový Bor, IČ 66240514, od 01.09.2015 na dobu určitou 
do 31.08.2016.   
Z: tajemnice 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 proti (Ing. Luka)  -  návrh usnesení byl schválen 
č. 426 

Rada města schvaluje smlouvu o užití a provozní podpoře systému Smlouvy s vazbou 
na spisovou službu EZOP uzavřenou mezi Městem Mnichovo Hradiště a SoftHouse, 
s.r.o., Na Radosti 50/4, Plzeň, IČ 26379945 v ceně 49.000 Kč bez DPH s roční pro-
vozní podporou ve výši 7.840 Kč bez DPH. 
Z: tajemnice 
T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 427 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č.1 - Organizační řád Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště, s platností od 01.09.2015 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 428 

1) Rada města stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (NV č. 74/2009 Sb., 
130/2009 Sb., 133/2009 Sb., 201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 
Sb., 224/2014 Sb. a 303/2014 Sb.) s účinností od 1.8.2015 plat nově jmenované 
ředitelce Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, Mgr. Evě Hajzlerové,  
dle přílohy. 

2) Rada města stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění,  a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (NV č. 74/2009 Sb., 
130/2009 Sb., 133/2009 Sb., 201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 
Sb., 224/2014 Sb. a 303/2014 Sb.) s účinností od 1.8.2015 plat řediteli Základní 
školy Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mgr. Vladimíru Čermákovi, dle přílohy. 

Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 proti (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. Josef   M a r e š 

ověřovatel 


