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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 27 ze dne 05.09.2016 

 

č. 412 
Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – vodovodní přípojka na pozemku p. č. 902/2 v k. ú. Veselá u Mnichova 
Hradiště ve prospěch J. a I. Nedvědových za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH, 
DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016  

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 413 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrských sítí – kanalizační přípojka na pozemku p. č. 2431 v k. ú. Mnichovo Hradiště 
ve prospěch M. Šťastného za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH, DPH dle plat-
ného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016  

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 414 

Rada města schvaluje toto pořadí uchazečů o zakázku „Oprava opěrné zdi Arnoldova“:  
1) Saturn služby, s. r. o., Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 032 561 97 

(356.950 Kč vč. DPH). 
2) Wandel Czech, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 289 779 55 

(585.759,97 Kč vč. DPH). 
3) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 180 94 

(602.279,36 Kč vč. DPH).  
Z: ved. odboru IKH (informovat uchazeče) 
T: 26.9.2016 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 415 

Rada města schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č. 
850/1 o výměře cca 2 836,69 m2 a p. č. 904/1 o výměře cca 142,07 m2 v k. ú. Veselá u 
Mnichova Hradiště Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016  

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 416 

Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. Podolí u MH, p. č. 61/1, příp. NN, 
J. Maroun IP-12-6011036/VB/1 na pozemcích p. č. 67/1 a p. č. 716 v k. ú. Podolí u 
Mnichova Hradiště ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu 30 Kč za běžný metr trasy bez 
DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.  
Z: ved. odboru IKH 
T: 30.09.2016  

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 417 

Rada města schvaluje Zásady vydávání periodika „Kamelot: Zpravodaj města Mnicho-
va Hradiště“ v předloženém znění a schvaluje ceník inzerce s platností od 01.01.2017. 
Z: taj. MěÚ 
T: 30.09.2016 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 418 
Rada města schvaluje zahájení prací na změnách Informačního systému městského 
úřadu s odkazem na Usnesení vlády ČR č.680/2014 o úplném elektronickém podání a 
el. komunikaci s občany („Otevřený úřad“) a přípravu podání žádosti o dotaci v rámci 
Výzvy č. 28 – IROP. 
Z: taj. MěÚ 
T: 31.12.2016 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 419 

Rada města schvaluje udělení nepeněžních darů v úhrnné výši do 12.000 Kč oceně-
ným Cenou města Mnichovo Hradiště pro mládež. Dary budou uděleny obdarovaným 
dle seznamu v příloze.  
Z: místostarosta 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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