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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 20 ze dne 27.06.2016 

 

č. 311 
Rada města schvaluje výsledky výběru hodnotící komise a uzavření smlouvy o dílo na 
projekční práce na zakázku „Domov dětí a mládeže Mírová, Mnichovo Hradiště“ 
s projekční kanceláří Projektil architekti, s. r. o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 
271 184 36 za cenu 1.965.000 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 11.07.2016 (podpis smlouvy ) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 312 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy budoucí č.  Z_S14_12_8120055070 o realiza-
ci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, na akci „Mnichovo Hradiště – přeložka TS MB 5468 12 Lékárna“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 04.07.2016 (odeslat potvrzenou smlouvu protistraně) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 313 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřením  do-
datku č. 11 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 13.01.2005 se ZD Březina 
nad Jizerou, družstvo, se sídlem Březina 41 z důvodu změny výměry pozemku v k. ú. 
Hoškovice.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 314 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 02.07.2014 na 
prodloužení nájmu bytu - Studentská, Mnichovo Hradiště J. Dunkové na dobu určitou 
6 měsíců, tj. do 31.12.2016. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 315 

Rada města schvaluje vyhlásit výběrové řízení na poradenskou společnost pro projekt 
EPC včetně soutěže dle zákona o zadávání VZ a připravit návrh na prodloužení 
smlouvy se současným dodavatelem tepla společností Erding a.s. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 3 zdrželi se (Ing. Kolomazník, p. Korych a Ing.  
  Podzimková) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 316 

Rada města schvaluje  
- výzvu a zadávací dokumentaci k jednacímu řízení bez uveřejnění na projektovou 

dokumentaci revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti 
- členy a náhradníky hodnotící komise podle návrhu odboru IKH. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 04.07.2016 (rozeslání výzvy účastníkům) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Kolomazník), 1 proti (p. Korych) -   
  návrh usnesení byl schválen 
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č. 317 
Rada města schvaluje smlouvu o uskladnění divadelního fundusu v objektu na pozem-
ku p. č. 2085/11 v technické místnosti mazutové kotelny v ulici Čsl. armády v k. ú. Mni-
chovo Hradiště DS Tyl Mnichovo Hradiště z. s., IČ 27057909, se sídlem Studentská 
955, Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 15.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 318 

Rada města schvaluje byt v zájmu města L. Ševčíkové za měsíční nájemné 97,61 
Kč/m2 bez služeb a uzavřít s ní nájemní smlouvu k bytu - Studentská, Mnichovo Hra-
diště na dobu určitou 1 rok, tj. do 30.06.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 319 

Rada města schvaluje dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 20.06.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 01.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 320 

Rada města schvaluje smlouvu na zajištění správy infrastruktury IT městského úřadu a 
organizací zřizovaných městem s firmou AdminIT s.r.o., Jinočanská 367, 252 19 Rud-
ná, IČ 27864901 na období od 01.07.2016 do 30.06.2017 v předloženém znění. 
Z: tajemnice 
T: 30.06.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 321 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost kona-
ného dne 2. června 2016, 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 31.7.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 322 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 28.06.2016 Ing. Jiřího Hamana z  Komise pro do-
pravu a bezpečnost na vlastní žádost.   
Z: tajemnice MěÚ 
T: 11.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 323 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 20.06.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 324 

Rada města schvaluje termíny jednání rady města v letních měsících 2016 takto:  
27.06. 
11.07., 25.07. 
08.08., 22.08.,29.08.,05.09.    (ZaMě je plánováno na 12.09.2016) 
Z: tajemnice MěÚ    T: 30.06.2016 – zveřejnit na webu města 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 325 
Rada města schvaluje členský příspěvek na rok 2016 ve výši 1.100 Kč Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany, IČ: 
40765407, z titulu členství Městské knihovny Mnichovo Hradiště ve sdružení.  
Z: ved. knihovny  
T: ihned  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 326 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2016 s auditorkou Ing. Ivanou Schneiderovou, Mašov 238, 511 01 Turnov, 
osvědčení KAČR č. 1840, dle předloženého návrhu.  
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


