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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 1 ze dne 11.01.2016 

 

č. 1 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 02.09.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Máchova, Mnichovo Hradiště D. Bendigové na dobu určitou 
6 měsíců, tj. do 30.06.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 2 

Rada města odvolává na základě §102 odst. 2), písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní řízení) s platností od 15.01.2016 pana Ing. Aleše Jiráska z Komise by-
tové a FRB na vlastní žádost. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 3 

Rada města nemá k návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Středočeského 
kraje pro období 2016 až 2025“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřej-
né zdraví připomínky. 
Z: ved. odboru IKH  
T: 15.01.2016 (informovat MŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 4 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2014 na 
prodloužení nájmu bytu -Poříčská, Mnichovo Hradiště P. a R. Riegelovým na dobu ur-
čitou 1 rok, tj. do 31.01.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 5 

Rada města schvaluje ukončení nájmu k části pozemku p. č. 476/1 v k. ú. Podolí u 
Mnichova Hradiště dle nájemní smlouvy ze dne 18.04.2012 s Z. Koškem, a s J. Koško-
vou dohodou k 01.01.2016.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.01.2016 

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

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodloužení nájmu nebytových prostor 
v čp. 1078 a čp. 380 v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 7 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 2446/2 o 
výměře 4 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště za účelem umístění reklamního totemu.  
Z: ved. odboru IKH      T: 15.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 8 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 04.08.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Bělidla, Mnichovo Hradiště R. Švorcové na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 30.04.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH     T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 9 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění komplexního 
sběru komunálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí“, 
vypracovanou společností PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín a 
ukládá vyhlásit výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Z: vedoucí Odboru IKH 
T:  18.01.2016 (informovat PFI) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 10 

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro sport a zájmovou činnost ko-
naných ve dnech 26.03.2015, 25.06.2015, 20.08.2015, 15.10.2015 a 10.12.2015, sou-
hlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 11 

Rada města zřizuje podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích (obecní zřízení) a 
Dotačního programu města Mnichova Hradiště schváleného ZaMě dne 07.09.2015 
„Dotační komisi“. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 12 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 11.01.2016 do „Dotační komise“:  

  předsedu Bc. Václava Haase (ČSSD, sportovní komise) a členy: 
1) PhDr. Lenku Sosnovcovou (ŽPH, kulturní komise) 
2) RNDr. Jiřího Hozmana, Ph.D. (SNK, sportovní komise) 
3) Mgr. Ivu Dobiášovou (Komise pro výchovu a vzdělání) 
4) Ing. Aleše Jiráska (ANO, finanční výbor) 
5) Ing. Jaroslavu Kolomazníkovou (MěÚ) 
6) Ing. Danu Stránskou (MěÚ, cestovní ruch) 
Z: Tajemnice MěÚ  
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  
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