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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 34 ze dne 26.10.2015 

 

č. 500 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 663 v k. ú. Hoško-
vice o výměře 58 m2 M. a  N. Váňovým za cenu 250 Kč/m2. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 22.10.2015 (materiál pro ZaMě) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 501 

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - 1,01 m2 
chodba, 1,02 m2 krejčovská dílna, 1,03 m2 převlékárna, 1,04 m2 WC, 1,04 m2 sprcha 
v domě čp. 1142 na Masarykově náměstí v k. ú. Mnichovo Hradiště paní Věře Krůfové, 
Lomená 1445, Mnichovo Hradiště, IČ 125417371 za roční nájemné 25.096 Kč na dobu 
neurčitou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.10.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 502 

Rada města schvaluje hodnotící komisi na výběrové řízení „Zajištění komplexního sbě-
ru komunálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“ 
podle návrhu odboru investic a komunálního hospodářství.  
Z:  vedoucí odboru IKH 
T:  29.10.2015 (rozeslat pozvánky) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 503 

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 612/3 v k. ú. Mnichovo 
Hradiště o výměře 12,9 m² s M. Šumerou a smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 
792 v k. ú. Mnichovo Hradiště o výměře 44,2 m² s J. Kotrčem za účelem přípravy re-
konstrukce zastropení toku Nedbalky.  
Z: vedoucí pověřený vedením odboru IKH  
T: 30.10.2015  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 504  

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) s platností od 26.10.2015 
pana Jaroslava Dvořáka z  Komise letopisecké a muzejní na vlastní žádost.   
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 505 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) s platností od 26.10.2015 dal-
ším členem Komise pro cestovní ruch Ing. Danu Stránskou. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 506 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 15. října 2015, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a 
ukládá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat Komisi pro dopravu a 
bezpečnost přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 12. 11.2015 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 507 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 20.10.2015. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 508 

Rada města zřizuje pracovní skupinu pro prevenci kriminality v tomto složení: Bc. Petr 
Kožený (Městská policie), Bc. Martina Karásková (Policie ČR), Mgr. Martina Kulíková 
(projektová manažerka), Bc. Soňa Košková (odbor Sociálních věcí a zdravotnictví), 
Mgr. Iva Dobiášová (metodik prevence, Gymnázium Mnichovo Hradiště), Mgr. Jaroslav 
Vídeňský (metodik prevence, ZŠ Studentská 895), Tereza Müllerová (Semiramis o. s.), 
Mgr. Zdenka Flugrová (REP – občanské sdružení), Mgr. Štěpánka Radikovská (Pro-
bační a mediační služba Mladá Boleslav) 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 509 

Rada města jmenuje Mgr. Martinu Kulíkovou manažerem prevence kriminality. 
Z: starosta města 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 510 

Rada města schvaluje pronájem prostor čp. 880 v Klášterské ulici pro příležitostné uby-
tování  do 31.12.2015 za cenu 100 Kč osobu/noc. 
Z: ved. odboru IKH 
T: ihned 

  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 
 
 


