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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 23 ze dne 03.09.2018 

 
č. 404 

Rada města schvaluje prodej dřeva z lokalit Horka a Podolí firmě UNILES, a. s., Jiří-
kovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, za ceny dle nabídky ze dne 27.8.2018, 
která je přílohou. 
Z: vedoucí odboru IKH  
T: 05.08.2018 (oznámení výsledku uchazečům) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 405 
Rada města schvaluje: 
- výzvu k podání nabídky na realizaci akce „Revitalizace lesoparku II. etapa – zpřístup-
nění pěšinami, 1. část“, vypracovanou Ing. Lánským 29.08.2018   
- hodnotící komisi podle návrhu odboru IKH  

a ukládá oslovit tyto uchazeče:  
1. Lipraco, s. r. o., Hradišťská 183, 293 06 Kosmonosy, IČ: 25142216 
2. Stavotrans, s. r. o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 26160781 
3. H-Intes, s. r. o., Pod Borkem 316, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25636332 
4. Ještědská stavební společnost, Selská 517, 460 12 Liberec, IČ: 18382550 
5. Saturn služby, s.r.o, Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 03256197 

Z: vedoucí odboru IKH  
T: 07.09.2018 (rozeslání výzvy uchazečům a zveřejnění na webu města) 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 406 
Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti KOBIT, 
spol. s.r.o. na projekt „Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti“ za cenu 
6.160.000,- Kč bez DPH a starostu města pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

      Z:  místostarosta 
T: 31.10.2018  
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 407 
Rada města na základě žádosti schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 
2018/2019 v Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, Mírová ul. 683, takto: 
- provoz mateřské školy ve Veselé (jednotřídní MŠ) – navýšení z 24 dětí na 25 dětí ve 
třídě, 
- provoz mateřské školy v Mírové ulici – navýšení z 24 dětí na 28 dětí pouze v jedné 
třídě (pavilon), ostatní 4 třídy bez výjimky 24 dětí 
- provoz mateřské školy v Jaselské ulici – navýšení z 24 dětí na 26 dětí ve 4 třídách, 
v jedné třídě na 28 dětí.  
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování: 4 členové pro -  návrh usnesení byl schválen 
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