
 

Z á p i s 

 

z 11. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 6. května 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Mgr. Petr Barda,  

Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Karel Procházka 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 11. schůzi Rady města Milevska a konstatoval, že Rada 

města Milevska je schopna usnášet se o všech bodech programu. 

 

P r o g r a m: 

 

Schválení zápisu 10. schůze RMM a programu 11. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.04.2019 - TAJ 

2. Změna rozpočtu č. 11/2019 - OF 

3. Žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek - OF 

4. Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,       

    základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - OVV 

5. Dodatek č. 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám (zajištění bezpečnosti silničního  

    provozu) - OVV 

6. Obnova strojního vybavení ČOV - řetězový shrabovák - OISM 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, CETIN - MY BOX - OISM 

8. Souhlas vlastníka prostor s umístěním sídla spolku - OISM 

9. Informace a věci ke schválení 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 –8 ,  obdrželi všichni členové RMM a písemné 

materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 2/2019 ze zasedání 

Komise pro místní části. 

 

Schválení zápisu 10. schůze RMM a programu 11. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 10. schůze a dále program 11. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.04.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 154/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.04.2019. 

Přítomno: 5 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

2. Změna rozpočtu č. 11/2019 - OF 

 

Usnesení č. 155/19 

Rada města Milevska 
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schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 11/2019 rozpočtová opatření č. 44 až 48 a změny 

závazných ukazatelů rozpočtu roku 2019 v rozsahu dle přílohy č. 1. 

Přítomno: 5 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

3. Žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek - OF 

 

Usnesení č. 156/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevsko na rok 2019 ve výši 

6 tis. Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek, IČ: 00425893, 

II. pověřuje starostu města uzavřením a podpisem darovací smlouvy mezi městem Milevskem  

a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Písek, IČ: 00425893 dle přílohy č. 2, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

6112 5222  1 

 

Poskytnutí finančního daru 6.000 Kč 

      VÝDAJE celkem 6.000 Kč 

     PŘÍJMY celkem        0 Kč 

          FINANCOVÁNÍ celkem  

 
Přítomno: 5 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

4. Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  

    zákon) - OVV 

 

Usnesení č. 157/19 

Rada města Milevska 

povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 školského zákona pro období školního  

roku 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol a to: 

a) Mateřské škole Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek ve 2. třídě 28 dětí,  

ve 3. třídě 28 dětí, ve 4. třídě 28 dětí, 

b) Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek v 1. třídě 28 dětí,  

ve 2. třídě 28 dětí, ve 3. třídě 28 dětí, 

c) Mateřské škole Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek v 1. třídě 28 dětí,  

ve 2. třídě 28 dětí. 

Přítomno: 5 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

5. Dodatek č. 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám (zajištění bezpečnosti silničního  

    provozu) - OVV 

Na jednání se dostavil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 158/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Milevskem a obcí 

Hrejkovice ze dne 28.12.2016 dle předloženého návrhu, 

II. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Milevskem  

a městysem Bernartice ze dne 05.10.2018 dle předloženého návrhu. 
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Přítomno: 6 pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

6. Obnova strojního vybavení ČOV - řetězový shrabovák - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 159/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek provedeného výběrového řízení, zpracovaný ČEVAK a. s., 

se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, PSČ 370 10,  

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výměnu řetězového shrabováku do 1 ks dosazovací 

nádrže na ČOV, mezi městem Milevskem a ČEVAK a. s., se sídlem Severní 8/2264, České 

Budějovice, PSČ 370 10, IČ: 60849657, 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

Přítomno: 5 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, CETIN - MY BOX - OISM 

 

Usnesení č. 160/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 

2681/6 , 130 00 Praha 3 - Žižkov, provedl uložení podzemního metalického kabelu v pozemcích 

města Milevska s parc. č. 929/12, 929/13, 943/19 v k. ú. Milevsko. Po dokončení stavby budou 

pozemky uvedeny do původního stavu.  

II. schvaluje předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi městem Milevskem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem 

Olšanská 2681/6 , 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů,  

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

Přítomno: 5 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

8. Souhlas vlastníka prostor s umístěním sídla spolku - OISM 

Na jednání se vrátil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 161/19 

Rada města Milevska 

uděluje souhlas k tomu, aby v prostoru č. 104 nacházejícího se v budově čp. 1, stojící 

na pozemku parc. č. 221, na adrese nám. E. Beneše, 399 01 Milevsko, zapsaném na LV č. 1 

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm v Písku pro obec  

a katastrální území Milevsko, bylo umístěno sídlo nově vzniklého spolku Ženy pro Milevsko,  

z. s., jehož zakladatelkami jsou Bc. Nina Fialová, Bc. Ludmila Kučerová a Mgr. Veronika 

Palusová. 

Přítomno: 6 pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

9. Informace a věci ke schválení 

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 10 – čj. MM 16519/2019 – Domov pro seniory Světlo, Drhovle – žádost o finanční 

podporu – předán OSV (doporučení o podání žádosti na dotační program), 
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Dopis č. 11 – čj. MM 17813/2019 – Josef Luxemburg, Milevsko - chodníky a přechody  

v ul. Nádražní – předán p. starostovi – pověřen k odpovědi, 

Dopis č. 12 – čj. MM 17570/2019 – Linka bezpečí, z. s. Praha - žádost o podporu provozu Linky 

bezpečí, z. s. - předán OF k přípravě materiálu do RMM, 

Dopis č. 13 – čj. MM 18666/2019 – Domov pro seniory Světlo, Drhovle – žádost o finanční 

podporu – předán OSV (doporučení o podání žádosti na dotační program), 

Dopis č. 14 – čj. MM 18964/2019 – Josef Kortan, Milevsko – nájem parcely – předán OISM ke 

zpracování materiálu do RMM. 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta  v. r.               Michal Horek v. r. 

starosta města                              místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  

Petra Slunečková 


