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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 18 ze dne 06.06.2016 

 

č. 274 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Stavební úpravy vstupu radnice č.p. 1 Mnichovo 

Hradiště“  
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 
a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště,    IČ:48689971     
2. ELTRO ŠŤASTNÝ s.r.o., Nákladní 326, 295 01, Mnichovo Hradiště  IČ:27160521 
3. STAVBY NOHYNEK, s.r.o., Tylova 1460, 295 01, Mnichovo Hradiště, IČ:03684504 
4. LIPRACO, s.r.o., Víta Nejedlého 919, 295 01, Mnichovo Hradiště,   IČ:25142216 
5. STAVBY DAVID s.r.o., Marešova 643/6, 198 00, Praha - Černý Most,  IČ:04394518  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.06.2016 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 275 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise správy majetku a rozvoje města 
ze dne 16.05.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ Mnichovo Hradiště, předat komisi stanoviska 
přijatá radou města.  
Z: tajemnice MěÚ    T: 13.06.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
č. 276 

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci: „Oprava střechy šatny a za-
teplení ZŠ Masarykovo náměstí č.p.244 Mnichovo Hradiště z důvodu neúčasti zhotovi-
telů ve výběrovém řízení.  
Z: vedoucí odboru IKH   T: 20.06.2016 (zahájení dílčího zajištění akce) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 277 

Rada města schvaluje zvýšení ceny stočného u splaškové kanalizace ve Veselé 
z částky 42,21 Kč/m3 na 45,01 Kč/m3 vč. DPH, s platností od 01.07.2016. 
Z: ved. odboru IKH 
T:  13.06.2016 (zveřejnění na webu, informace OV Veselá) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 278 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků p. č. 
1992/112 o výměře 32 m2 za část pozemku p. č. 1992/97 o výměře 42 m2 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště se spol. STAVOKOMBINÁT INVEST s. r. o., se sídlem Dr. Milady Ho-
rákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, IČ 48290645 s doplatkem v rozdílu výměr 
za 500 Kč/m2.  
Z: ved. IKH       T: 10.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 279 

Rada města schvaluje finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města: Zá-
kladní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Základní škola Mnichovo Hradiště, 
Sokolovská 254 a Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, dle přilože-
ných Protokolů o finančním vypořádání za rok 2015. V rámci finančního vypořádání ra-
da města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací ná-
sledovně: 
zisk z hlavní činnosti:     100 % přiděl do rezervního fondu 
zisk z hospodářské činnosti:  80 % příděl do fondu odměn, 20 % příděl do rezer. fondu  
Z: ved. FŠO      T: ihned (informování PO) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 280 
Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2015 
(včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015) a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města za rok 2015 bez výhrad.   
Z: vedoucí FŠO 
T: 10.06.2016 (materiál ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 281 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Mnichovo 
Hradiště za rok 2015 včetně hospodářského výsledku běžného účetního období: zisk 
v hlavní činnosti 19.298.069 Kč, zisk v hospodářské činnosti 1.248.994 Kč. Hospodář-
ský výsledek bude převeden na účet „432 - Výsledek hospodaření minulých účetních 
období“. 
Z: vedoucí FŠO 
T: 10.06.2016 (materiál ZaMě) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 282 

Rada města uděluje předchozí souhlas Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mí-
rová ul. 683, Mnichovo Hradiště, k přijetí peněžního daru účelově určeného ve výši 
10.000 Kč od HBPO Czech s.r.o., Nákladní 275, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 
25704567. Dar je určen na pořízení učebních pomůcek.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 283 

Rada města bere na vědomí informaci o kontrole provedené Oblastním inspektorátem 
práce pro Středočeský kraj dne 16.5.2016 v Základní škole Mnichovo Hradiště, Soko-
lovská 254, Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 284 

Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr. I. Dobiášové z členství v Dotační komisi 
města k 31.05.2016 a schvaluje nového člena této komise Mgr. V. Šeflovou 
k 01.06.2016. 
Z: tajemnice  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 285 

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným sil-
ničním radarovým rychloměrem AD 9C. Uzavřenou mezi Městem a firmou INOTESKA 
– CT s.r.o. a to za cenu 4.000,26 Kč za každý započatý kalendářní den od 07.06.2016. 
Z: starosta města 
T: ihned 

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

 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Miroslav Korych 

ověřovatel 


