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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 30 ze dne 03.10.2016 

 

č. 444 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prominout poplatky z prodlení ve výši 
24.256,50 Kč z celkové výše 29.256,50 Kč T. Laurynovi. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.10.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schvá-
  len 
 
č. 445 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní konané dne 20.09.2016 a 
souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 14.10.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 446 

Rada města schvaluje návrh Dotační komise ze dne 19.09.2016 na poskytnutí dotací 
sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2016 v rámci podaných 
žádostí o  dotace ke dni 31.08.2016 a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 sportovním a zájmovým organizacím dle 
předloženého přehledu:  

Číslo 
žá-

dosti 
IČ Název organizace Název projektu Žádáno 

Doporu-
čená 
výše 

dotace 

Stanovis-
ko Rady 
města 

Komentáře 

01 27060209  

Klub vojenské 
historie 276th 
Sqdn. (reenacted) 
RAF, z.s. 

Vzpomínka na Karla 
Stanislava Ottu 

 
 

9.000 Kč 
5.500 Kč     

02 
22883827 

  
Sportovní klub 
kruhy z.s. 

Mikulášská nadílka 

 
 
 
 
 

4.300 Kč 1.500 Kč     

Z: místostarosta 
T: 07.10.2016 

  záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
č. 447 

Rada města bere na vědomí výzvu k podání nabídky na „Výběr poskytovatele energe-
tických služeb řešených metodou EPC“.  
 Z: vedoucí odboru IKH  

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Ing. Podzimková a p. Korych) -  návrh 
  usnesení byl schválen 
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č. 448 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o centrálním zadávání s: 
- ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště 
- ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště 
- MŠ Mírová 683, Mnichovo Hradiště 
- Domov důchodců Modrý kámen, Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště 
- LDN Turnovská 500, Mnichovo Hradiště 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 5 členů pro, 2 zdrželi se (Ing. Podzimková a p. Korych) -  návrh 
  usnesení byl schválen 
 

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

 
Ing. Jan Mareš 

ověřovatel 
 


