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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 32 ze dne 12.10.2015 

 

č. 482 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 29.09.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: 26.10.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 483 

Rada města nemá k návrhu koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví připomínky. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.10.2015 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 484 

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 01.11.2010 na prodlou-
žení nájmu bytu - Studentská ul., Mnichovo Hradiště s J. Schöftovou na dobu určitou 
6 měsíců, tj. do 30.04.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 485 

Rada města bere na vědomí zápis z  jednání Komise pro občanské záležitosti konané-
ho dne 23.09.2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice úřadu 
T: 30.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 486 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
09.09. 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 30.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 487 

Rada města uděluje souhlas Základní škole Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
k dlouhodobému pronájmu školní učebny pro výuku teorie autoškoly paní Monice Bar-
tošové, Václava Klementa 833, 293 01 Mladá Boleslav za částku 150 Kč/hodinu. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 10.10.2015 /informovat žadatele/  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 488 

Rada města schvaluje k veřejné zakázce „Strategický plán města Mnichovo Hradiště 
2015-2026“ toto pořadí uchazečů: 
1) Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4, IČ: 27885348 
2) Ateliér L  s.r.o., Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6, IČ: 25056476  
3) SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25492781  
Z: starosta města 
T/1: ihned (informovat uchazeče)       
T/2: 31.10.2015 (podpis smlouvy) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 489 
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení uchazečů na obsazení funkce 
„Náčelník Městské policie Mnichovo Hradiště“ a doporučuje zastupitelstvu města po-
stupovat dle § 3 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii - pověřit plněním někte-
rých úkolů při řízení Městské policie Mnichovo Hradiště Bc. Petra Koženého. 
Z: starosta města 
T: 17.10.2015 

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