
Strana 1 (celkem 2) 

Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 22 ze dne 11.07.2016 

 

č. 328 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Mn. Hrad., Šlikova, p.č. 1853/1, 
Bc. V. Kraus“ na pozemku p. č. 2436 v k. ú. Mnichovo Hradiště ve prospěch ČEZ Dis-
tribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za jednorá-
zovou úhradu 1.300 Kč bez DPH, DPH bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.07.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 329 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části nemovitosti čp. 877 v k.ú. 
Mnichovo Hradiště za účelem umístění lokálního vysílacího bodu.   
Z: ved. odboru IKH 
T: 14.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 330 

Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na akci: „Oplocení dětských hřišť“ 
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH 

a dále rada města ukládá oslovit následující uchazeče: 
1. JaP, s. r. o., Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 25655108 
2. Betafence s. r. o., Holandská 2, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 29197112 
3. Petr Stanislav, č. p. 22, 463 46 Svijany, IČ 46034862 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 25.07.2016 (odeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webových stránkách města) 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 331 

Rada města schvaluje podání předžalobní upomínky M. Matěchovi k uhrazení dluhu ve 
výši 44.059,50 Kč. 
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 332 

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu pozemku číslo 6DHM160185 a Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM160203 na pozemek p. č. 917 
v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, Hradec Králové.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 31.08.2016  

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 333 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodloužení nájmu nebytových prostor 
v čp. 38 v Palackého ulicí v k. ú. Mnichovo Hradiště.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 14.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 334 

Rada města schvaluje použití archiválií uložených ve sbírkách Muzea města Mnichovo 
Hradiště i.č. 4402 ve fondu Nařízení a listiny pod p.č. 5 k propagaci veřejné sbírky na 
obnovu varhan v kostele sv. Františka Serafinského v Kněžmostě,  
Z: vedoucí muzea města   T: ihned 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 335 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané 
dne 22. června 2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.07.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 336 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Základní umělecké 
škole, Palackého 38, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 70838704.  
Z: vedení města 
T: ihned 

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