
Pozn.: V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené 

podobě, plné znění zápisu je k dispozici v sekretariátu MěÚ Milevsko. 
 
 

Z á p i s 

 

ze 17. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 29. července 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Ing. Bohuslav Beneš, 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jaroslav Mácha, Mgr. Petr Barda, Karel Procházka,  

Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 17. 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 16. schůze RMM a programu 17. schůze RMM. 

 

1. SoSB o zřízení VB - BACKER COMPUTER - OISM 

2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 - OISM 

3. Vyhodnocení veřejné zakázky u akce "Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly  

     v Milevsku" - OISM 

4. Žádost o prodloužení nájmu bytu - OISM 

5. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v ulici Dukelská, v k. ú. Milevsko - OISM 

6. Organizační řád Městského úřadu Milevsko - TAJ 

7. Informace a věci ke schválení 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 6  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 2 zasedání 

Dopravní komise RMM. 

 

Schválení zápisu 16. schůze RMM a programu 17. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 16. schůze a dále program 17. schůze RMM. 

 

1. SoSB o zřízení VB - BACKER COMPUTER - OISM 

 

Usnesení č. 242/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby společnost BACKER COMPUTER, s. r .o., Mánesova 345/13, 370 01 České 

Budějovice, provedla uložení příloží optického kabelu v pozemcích města Milevska, v rámci 

stavby společnosti T-mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, pod 

názvem: „Optická síť FTTx INSCZ_32036_Milevsko“. Po dokončení stavby budou pozemky 

uvedeny do původního stavu, viz příloha P2-2 – Vyjádření ke stavbě. 
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II. bere na vědomí předloženou Žádost o povolení k umístění chrániček HDPE, od společnosti 

BACKER COMPUTER, s. r. o., Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice. 

III. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě, mezi městem Milevskem a společností BACKER COMPUTER, s. r. o., Mánesova 345/13, 

370 01 České Budějovice, IČ: 00249831, v předloženém znění.  

IV. 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 

 

2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 - OISM 

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

 

Usnesení č. 243/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí návrh „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 

2028“ předložený společností ČEVAK a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, 

II. doporučuje ZMM schválit variantu B „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 

období 2019 až 2028“, 

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

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.             

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

 

3. Vyhodnocení veřejné zakázky u akce "Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní 

haly v Milevsku" - OISM 

 

Usnesení č. 244/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly 

v Milevsku“, 

II. souhlasí s podáním žádostí o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy 

Sportovní haly v Milevsku“ do výzvy č. 121 Operačního programu životní prostředí, Specifický 

cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie, 

III. souhlasí s finanční spoluúčastí města: 

 na zateplení sportovní haly ve výši minimálně 60 %  

 na vzduchotechniku ve výši minimálně 30 % 

IV. bere na vědomí informace o hodnocení nabídek k projektu „Snížení energetické náročnosti 

budovy Sportovní haly v Milevsku“ dle Protokolu o vyhodnocení nabídek v předloženém znění  

a souhlasí s postupem hodnocení nabídek projektu „Snížení energetické náročnosti budovy 

Sportovní haly v Milevsku“ v souladu s Článkem 3, bod 2 a s Článkem 9, bod 8 b) Směrnice  

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem, 

V. rozhodla zadat v souladu s Článkem 3, bod 2 a s Článkem 9, bod 8 b) Směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem a uzavřít smlouvu na zpracování žádosti 

včetně příloh a vyplnění v IS KP14+, manažerské řízení přípravy a realizace projektu  

a administraci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací k akci „Snížení energetické 

náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ se společností enovation s. r. o., Na Příkopě 

583/15, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 27909751, za nabídkovou cenu 392.000 Kč bez DPH,  

tj. 474.320 Kč vč. DPH, 

VI. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
    (uvedeno v tis. Kč)  

Rozpočtová skladba UZ ORJ ORG Text Hodnota 
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OdPa Položka 

3412 6121  6 6230 

Navýšení prostředků na 

zpracování žádostí u projektu 

Snížení en.náročnosti budovy 

sportovní haly 53,24 

       

     VÝDAJE celkem 53,24 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

4. Žádost o prodloužení nájmu bytu - OISM 

 

Usnesení č. 245/19 

Rada města Milevska 

rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 12 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko pro 

z důvodu porušování povinností zvlášť závažným způsobem, zejména neplacení 

nájemného a nákladů na služby s tím spojené. 

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

 

5. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v ulici Dukelská, v k. ú. Milevsko - 

OISM 

 

Usnesení č. 246/19 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska schválit smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemkové parcely parc. č. 373/76 o výměře 182  m
2
, v k. ú. Milevsko od České republiky – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,  

128 00 Praha 2. 

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

 

6. Organizační řád Městského úřadu Milevsko - TAJ 

Na jednání se dostavil Mgr. Barda. 

 

Usnesení č. 247/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje přílohu č. 1  Organizačního  řádu Městského úřadu Milevsko v upraveném znění 

s účinností od 01.09.2019, 

II. stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Milevsko na 83 (mimo 

zaměstnanců na MD a RD). 

Přítomno: 7 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 

 

 

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

starosta                        místostarosta 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 
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