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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 29 ze dne 23.09.2015 

 

č. 447 
Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava chodníků a dopravní 
opatření v ulici Na Kamenci”:  
1. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781, 

(599.385,60 Kč vč. DPH).  
2. Compag Mladá Boleslav, s. r. o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 

47551984, (665.152,83 Kč vč. DPH).  
3. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, (720.514 Kč vč. DPH)  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.9.2015 (informování uchazečů)  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 448 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 25.10.2010 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště M. Berthové na dobu určitou 5 let, tj. 
do 31.10.2020. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl  
  schválen 
 

č. 449 
Rada města schvaluje poskytnutí pronájmu jedné třídy v mateřské škole v Mírové ulici 
lektorovi ke konání zájmového kroužku - výuka anglického jazyka - na žádost Mateřské 
školy města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683, 295 01 Mnichovo 
Hradiště ze dne 16.09.2015. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 450 
Rada města schvaluje poskytnutí pronájmu jedné třídy v mateřské škole v Jaselské uli-
ci lektorovi ke konání zájmového kroužku - výuka anglického jazyka - na žádost Mateř-
ské školy města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683, 295 01 Mni-
chovo Hradiště ze dne 16.09.2015. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 

č. 451 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. Dunkové na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 31.12.2015. 
Z: vedoucí odboru IKH      T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 452 
Rada města schvaluje provizi za prodej stolního kalendáře (proměny mnichovohra-
dišťských ulic) připravovaného Mgr. et Bc. Lenkou Procházkovou ve výši 25 % 
z prodejní ceny, tj. 20 Kč/ks. 
Z: vedoucí  odboru IKH      T: 30.9. 2015 informovat prodejce 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 453 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. Bendigové, na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31.12.2015. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 454 
Rada města ruší usnesení č. 431 ze dne 09.09.2015. 

  Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 455 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2316/1 o 
výměře 350 m2 zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem zřízení městské a komu-
nitní zahrady.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 25.09.2015 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 456 
Rada města schvaluje plán inventur na rok 2015 dle přílohy. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.09.2015 (seznámení členů DIK a zahájení prací) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 457 

Rada města schvaluje vyslání delegace města ve složení: Mgr. Ondřej Lochman, 
Ph.D., Mgr. Jiří Bína, František Ouředník, Ing. Jan Mareš, Mgr. Eva Hajzlerová, Mgr. 
Jiří Senohrábek, Mgr. Martina Kulíková a Dana Lamačová do partnerského města 
v SRN Erzhausenu ve dnech 01. až 04. října 2015.  
Z: ved.  FŠO + tajemnice MěÚ 
T: ihned (po předložení dokladů) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 458 
Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) s platností od 23.09.2015 dal-
ším členem Komise pro cestovní ruch Mgr. Jiřího Senohrábka, jednatele KLUBu Mn. 
Hradiště s.r.o. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 459 
Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 35.000 Kč J. Eichlerové na objekt, byt ve vlastnic-
tví J. Eichlerové, (ručitel není požadován). Účel: vytápění (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 
9 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 8). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 460 
Rada města schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Statutu „Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Mnichovo Hradiště“ ve výši 100.000 Kč J. Koškovi na objekt, dům ve vlastnic-
tví J. Koška, (ručitel: M. Dvořáková). Účel: vytápění (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Sta-
tutu „Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 8), výmě-
na oken u bytové jednotky. (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu „Fondu rozvoje byd-
lení na území města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 5), rekonstrukce koupelen, soci-
álních zařízení (druh zápůjčky dle čl. 3 odst. 9 Statutu „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Mnichovo Hradiště“ pořadové č. 9). 
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně (vyrozumění žadatele) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 461 
Rada města neschvaluje snížení hodinové sazby ve Sportovní  hale BIOS Mn. Hradiště 
pro volejbalový oddíl TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého 596, 295 01 Mnicho-
vo Hradiště v měsíci září 2015 pro družstva dospělých. 
Z: místostarosta města 
T: ihned (informovat žadatele) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 se zdržel (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schvá- 
  len 
 

č. 462 
Rada města bere na vědomí Zprávu - Směřování a aktivity KLUBU Mn. Hradiště, s.r.o. 
09/2015 – 02/2016 přednesenou Mgr. Jiřím Senohrábkem, jednatelem KLUBU Mn. 
Hradiště, s.r.o. 
Z: starosta města 

  záznam o hlasování: 7 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. Josef   L u k a  

ověřovatel 
 


