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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 2 ze dne 18.01.2016 

 
č. 13 

Rada města schvaluje Přílohu č. 1 - kalkulační dodatek - na cenu tepla platnou od 
01.01.2016, ke Smlouvám o dodávce tepla č. TE 36-1A-01/99, TE 36-1A-11/99 a TE 
37-1G-01/99, uzavřeným se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 55/15, 
Praha 4.  
Z: ved. odboru IKH  
T: 20.01.2016 (podpis Přílohy č. 1) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 14 

Rada města schvaluje cenovou Přílohu č. 1 kupní smlouvy na dodávku tepla 
k 01.01.2016 se společností Erding, a.s., IČ 25512455, Kosmákova 2195/28, 615 00 
Brno 
Z: ved. odboru IKH  
T: 22.01.2016 (podpis přílohy kupní smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 15 

Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise uzavření pojistné smlouvy 
se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura severní 
Čechy Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 580/25, 460 01 Liberec 1, na 3 roky s možností 
výpovědi v každém roce, s automatickou prolongací a s limitem pojistného plnění pro 
odpovědnost za škodu či újmu 50 mil. Kč. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.01.2016 (uzavření nové pojistné smlouvy) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 16 

Rada města neschvaluje další postup podle doporučení uvedeném v čl. 3.3. Analýzy 
vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Mnichovo Hra-
diště, vypracované spol. Porsenna o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 
27172392, tzn.: 
1. zahájit přípravu veřejné zakázky 
2. zvážit možnost doplnění o další budovy či kotelny v majetku města 
3. projednat možnou finanční spoluúčast města 
4. pro jednoznačné nastavení parametrů zadávací dokumentace rozhodnout o poža-

davcích na dobu trvání kontraktu a na realizaci povinných opatření na budovách. 
V případě schválení ukládá odboru IKH připravit návrh členů pracovní skupiny pro pří-
pravu veřejné zakázky. 
Z:  ved. odboru IKH   
 T: 25.01.2016  

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdrželi se (Bc. Otáhalová), 2 proti (Mgr.  
  Lochman,  Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 17 

Rada města schvaluje smlouvu mezi Městem Mnichovo Hradiště a Rentel, a.s., Pod 
Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 261 28 233, o poskytování slu-
žeb aplikačního softwaru na e-learningové vzdělávání zaměstnanců městského úřadu 
na rok 2016 za cenu 24.000 Kč bez DPH a 390 Kč bez DPH za absolvování jednoden-
ního kurzu. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 2 zdrželi se (Ing. Kolomazník, p. Korych), 1 proti  
  (Ing. Podzimková) -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 18 
Rada města schvaluje složení komise pro výběrové řízení č. 7/15 „Vedoucí Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví“: Ing. Miroslav Kolomazník, Helena Charvátová, Mgr. An-
drea Reslová, Mgr. Vendula Šeflová, Ing. Jaroslava Kolomazníková a Mgr. Kamila Ga-
letková. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 22.01.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 19 

Rada města schvaluje složení komise pro výběrové řízení č. 10/15 „Vedoucím Odboru 
investic a komunálního hospodářství: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., Mgr. Jiří Bína, Ing. 
Miroslav Kolomazník, Miroslav Korych, Ing. Jan Mareš, Bc. Hana Otáhalová a Ing. Ja-
na Podzimková na základě jediné přihlášky do výběrového řízení. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 20 

Rada města jmenuje podle § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, na návrh tajemnice Městského úřadu Mnichovo Hra-
diště od 01.02.2016 do funkce vedoucího Odboru investic a komunálního hospodářství 
na dobu neurčitou Ing. Pavla Krále. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.01.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 21 

Rada města schvaluje složení komise pro výběrové řízení č. 9/15 „Referent Odboru in-
vestic a komunálního hospodářství“: Ing. Pavel Král, Mgr. Ondřej Lochman, Ing. Jana 
Podzimková, JUDr. Josef Forst, Mgr. Kamila Galetková a náhradníci: Ing. Aleš Jirásek 
a Mgr. Bína 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 22.01.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 22 

Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla 
spolku Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Mnichovo Hradiště, IČ 62451251 
na adrese Mnichovo Hradiště, Zámecká 744.   
Z: ved. odboru SMRM 
T: 01.02.2016 

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

 
 
 
 
 
 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                       Mgr. Ji ří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing, Jana Podzimková 

ověřovatel 
 
 


