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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 26 ze dne 29.08.2016 

 

č. 403 
Rada města neschvaluje uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání mezi městem 
Mnichovo Hradiště a M. Zikmundovou.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.9.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Lochman) - návrh usnesení  
  byl schválen 
č. 404 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku Mnichovo Hradiště – rozší-
ření a modernizace Městského kamerového systému I. etapa s firmou Telmo, a. s., 
Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ 473 077 81, za cenu 784.194,95 Kč vč. 
DPH a uzavření smlouvy o dílo na zakázku Mnichovo Hradiště – rozšíření a moderni-
zace Městského kamerového systému II. etapa s firmou Telmo, a. s., Štěrboholská 
560/73, 102 00 Praha 10, IČ 473 077 81, za cenu 968.175,45 Kč vč. DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 26.9.2016 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, zdrželi se 2 (Ing. Mareš, Mgr. Ondřej Lochman)  
  návrh usnesení byl schválen 
č. 405 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku na projektové a inženýrské čin-
nosti pro doplnění systému odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady 
(podzemní kontejnery) v Mnichově Hradišti: 
1. Anitas s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 25755668 (85,18 b.) 
2. Compag Mladá Boleslav, s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 

47551984 (80 b.) 
3. ISES, s.r.o., M.J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ 64583988 (42,44 b.) 
Z:  ved. odboru IKH 
T: 02.09.2016 (informovat účastníky) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 1 (Ing. Mareš) - návrh usnesení byl schvá- 
  len 
č. 406 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 10.08.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 407 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města 
č.2/2016 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení, čistotě ve městě a ochraně 
nočního klidu. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 31.08.2016 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 408 

Rada města schvaluje odpis vyřazených knih z Městské knihovny v Mnichově Hradišti. 
Z: ved. knihovny 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 409 
Rada města  
1) schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Mnichovo Hradiště na obnovu objektů nacházejících se na území městské památ-
kové zóny Mnichovo Hradiště panu Václavu Vopatovi na výměnu oken domu čp. 
235 v Palackého ulici v Mnichově Hradišti ve snížené výši 30.000 Kč. 

2) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. VŽP/5/2016 ze dne 
27.05.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

Z: ved. odboru VŽP 
T: 16.09.2016 (zajištění podpisu dodatku veřejnoprávní smlouvy) 

  záznam o hlasování: 5 členů pro  - návrh usnesení byl schválen 
č. 410 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Plnění rozpočtu města 
Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 2016.   
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro - návrh usnesení byl schválen 
č. 411 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - 4. rozpočtové 
opatření v roce 2016 dle přílohy. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

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

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

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


