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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 1 ze dne 09.01.2017 

 

č. 1 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru v hodnotě 20.000 Kč obdarovanému 
- obci Ptýrov se sídlem Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště a pověřuje starostu města 
podpisem darovací smlouvy.   
Z: ved. odb. IKH 
T: 31.1.2017 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 2 

Rada města schvaluje toto pořadí nabídek na dodávku nového osobního vozu Škoda 
Octavia Ambition 1,0 TSI 85 kW: 1. Kontakt, s. r. o., Svobodova 2050, 511 01 Turnov 
(78,42 bodů, cena 394.899 Kč vč. DPH), 2. Havex auto, s. r. o., Na Bělidle 503, 543 01 
Vrchlabí (75,32 bodů, cena 395.433 Kč vč. DPH). 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 16.01.2017  (informování uchazečů) 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 3 

Rada města schvaluje vyloučení jediného uchazeče v souladu s § 84 odst. 1  písm. b) 
a zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, platného ke dni zahájení zadávacího řízení na akci: „Rekon-
strukce kuchyně MŠ Jaselská“.   
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 12.01.2017 (zveřejnění na profilu zadavatele) 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 4 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 31.12.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 5 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sport a zájmovou činnost ko-
nané ve dne 15.09.2016, souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách města.  
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.01.2017 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 6 

Rada města schvaluje jednací řád komisí Rady města Mnichovo Hradiště s platností od 
09.01.2017v předloženém znění. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 31.01.2017 

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

Rada města odvolává dle § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 09.01.2017 následující členy komisí: 

- Ivu Šulcovou z Kulturní komise 
- Mgr. Marcelu Mrázovou z Kulturní komise 
- Mgr. Martina Šmejce z Komise cestovního ruchu 
- Bc. Václava Krause z Komise cestovního ruchu 
- Luboše Jílečka z Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
- Ing. Tomáše Rakouského z Komise pro sport a zájmovou činnost 

Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 8 
Rada města odvolává dle § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) s platností od 9. 1. 2017 z funkce předsedy Komise pro sport a zájmo-
vou činnost pana Jana Mareše. Jan Mareš zůstává nadále členem komise. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 4 členové pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš), 2 proti (Ing. Kolomazník, 
  Mgr. Lochman) -  návrh usnesení byl schválen 
č. 9 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 09.01.2017 následující členy komisí: 
- Mgr. Ivanu Průškovou do Komise pro výchovu a vzdělávání 
- Ing. Janu Podzimkovou do Komise pro občanské záležitosti 
- Janu Tvrzníkovou do Komise pro občanské záležitosti 
- Věru Vlasákovou do Komise pro občanské záležitosti 
- Mgr. Martinu Kulíkovou do Komise cestovního ruchu 
- Ivanu Halbichovou Komise správy majetku a rozvoje města 
- Jaroslava Koloce do Komise letopisecké a muzejní 
- Ing. Vratislava Švermu do Komise letopisecké a muzejní 
- Aleše Rychlého do Komise letopisecké a muzejní 
- Bc. Renatu Venclovou do Komise pro rodinu a sociální záležitosti 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 10 

Rada města revokuje usnesení č. 467 ze dne 17.10.2016 (jmenování tajemníka Komi-
se pro dopravu a bezpečnost k 01.01.2017 - personální změna). 
Z: tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování:  7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 11 

Rada města schvaluje hlavní směry činnosti komisí rady města pro rok 2017 dle před-
ložené přílohy. 
Z: tajemnice MěÚ  
T: 31.01.2017 

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

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 


