
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 

 

z 19. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 2. září 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

Ing. Jaroslav Mácha, Mgr. Petr Barda, Karel Procházka, Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Omluven: JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 19. 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 18. schůze RMM a programu 19. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.08.2019 - TAJ 

2. Změna rozpočtu č. 19/2019 - OF 

3. Uložení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele – 1. ZŠ - OPSPK 

4. Prodej pozemku v ulici Sokolovská, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru - OISM 

5. Doporučení z 03/2019 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

6. Vánoční výzdoba zima 2019 - OISM 

7. Smlouva – úprava chodníku v ul. K. Čapka, před čp. 773 - OISM 

8. Informace a věci ke schválení 

A) Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko - dodatek č. 1 - OISM 

B)  Obnova chodníku v ulici Dukelská, Milevsko - realizace veřejné zakázky – OISM 

C) Dispozice s prostorem sloužícím podnikání č. 105 v čp. 123 - OISM 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 7 ,  A ) -C )  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 3 ze zasedání 

Bytové komise RMM. 

 

Schválení zápisu 18. schůze RMM a programu 19. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 18. schůze a dále program 19. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.08.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 276/19 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.08.2019. 

Přítomno:  6 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  
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2. Změna rozpočtu č. 19/2019 - OF 

 

Usnesení č. 277/19 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 19/2019 rozpočtová opatření č. 97 až 99 a změnu závazných 

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

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

 

3. Uložení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele – 1. ZŠ - OPSPK 

 

Usnesení č. 278/19 

Rada města Milevska  

I. ukládá 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, odvod 

z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.000.000,00 Kč z důvodu 

spolufinancování investiční akce „Obnova hřiště u 1. ZŠ – Milevsko“, 

II. schvaluje úpravu plánů výnosů a nákladů 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek, dle přílohy P2, 

III. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit rozpočtové opatření - navýšení příjmů na 

pol. 2122 (odvody příspěvkových organizací). 

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

 

4. Prodej pozemku v ulici Sokolovská, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 279/19 

Rada města Milevska  

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na prodej stavební parcely č. st. 863/2 

o výměře 3 m
2
, v k. ú. Milevsko společnosti GFN s. r. o. IČ: 02831201, se sídlem Olbrachtova 

1062/58 Krč, 140 00 Praha 4, za celkovou částku min. 5.000 Kč včetně DPH. 

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

 

5. Doporučení z 03/2019 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

 

Usnesení č. 280/19 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí zápis číslo 03/2019 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

26.08.2019, 

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 11 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko 

s na dobu určitou od 16.09.2019 do 31.12.2019, měsíční nájemné 

48 Kč/m
2
,  

III. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu II. schvaluje 

opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 11 v čp. 720 Sokolovská za stejných podmínek, 

měsíční nájemné 48 Kč/m
2
, 

IV. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 7 v čp. 246 Havlíčkova, Milevsko 

s na dobu určitou od 16.09.2019 do 31.12.2019, měsíční nájemné 54 Kč/m
2
,  

V. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu IV. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 7 v čp. 246 Havlíčkova, Milevsko s a 

na dobu určitou od 16.09.2019 do 31.12.2019, měsíční nájemné 55 Kč/m , 

VI. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 17 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko 

s  na dobu určitou od 16.09.2019 do 31.12.2019, měsíční nájemné 60 Kč/m
2
, 
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VII. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VI. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 17 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko s 

na dobu určitou od 16.09.2019 do 31.12.2019, měsíční nájemné 54 Kč/m
2
, 

VIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 2 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro  na dobu určitou do 31.12.2020, 

IX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 8 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020,  

X. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemních smluv na nájem bytu a dodatků k nájemním 

smlouvám, 

XI. schvaluje zveřejnit za standardních podmínek záměry pronajmout byt č. 3 v čp. 619 

Sokolovská, měsíční nájemné 40 Kč/m
2
, byt č. 3 v čp. 128 Riegrova, měsíční nájemné 54 Kč/m

2
, 

byt č. 8 v čp. 413 Gen. Svobody, měsíční nájemné 40 Kč/m
2
, za dotačních podmínek byt č. 12 

v čp. 720 Sokolovská, měsíční nájemné 48 Kč/m
2
. 

Přítomno:  6 pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1  

 

6. Vánoční výzdoba zima 2019 - OISM 

 

Usnesení č. 281/19 

Rada města Milevska  

I. rozhodla zadat nákup vánoční výzdoby od firmy MC – DECO, Smetanova 788, 334 01  

Přeštice, IČ: 07946082 za cenu 98.370,- bez DPH (119.027,70 s DPH).  

II. schvaluje rozpočtové krytí tímto opatřením 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3631 6122 

 

6 

 

Nákup vánočního osvětlení 120 

     VÝDAJE celkem  120 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

7. Smlouva – úprava chodníku v ul. K. Čapka, před čp. 773 - OISM 

 

Usnesení č. 282/19 

Rada města Milevska  

rozhodla zadat úpravu chodníku v ul. Karla Čapka před čp. 773, Službám města Milevska  

spol. s r. o., Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186 za nabídnutou cenu 151.000 Kč bez DPH 

(182.710 včetně DPH) 

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

 

8. Informace a věci ke schválení 

 

A) Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko - dodatek č. 1 - OISM 

 

Usnesení č. 283/19 

Rada města Milevska  
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I. schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0215/2019 na „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“ s firmou STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5 – IČ: 60838744 v ceně 168.949,08 Kč bez DPH, tj. 204.428,39 Kč vč. DPH, 

II. schvaluje rozpočtové krytí tímto opatřením: 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2212 6121 

 

6 6239 Obnova komunikace v ul. Dukelská +180 

3639 6121  6 6170 Přestupní terminál -180 

     VÝDAJE celkem  0 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

B)  Obnova chodníku v ulici Dukelská, Milevsko - realizace veřejné zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 284/19 

Rada města Milevska  

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Obnova chodníku v ulici Dukelská, Milevsko“, 

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Obnova chodníku v ulici 

Dukelská, Milevsko“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ: 49061186 za 

nabídkovou cenu 1.121.692 Kč bez DPH tj.  1.357.247,32 Kč vč. DPH 

III. schvaluje rozpočtové krytí tímto opatřením 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2219 6121 

 

6 6239 Obnova chodníku v ul. Dukelská +327 

2310 6121  6 6239 Obnova vodovodu v ul. Dukelská -327 

     VÝDAJE celkem  0 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

C) Dispozice s prostorem sloužícím podnikání č. 105 v čp. 123 - OISM 

 

Usnesení č. 285/19 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost společnosti ADINERO Accounting, s. r. o., IČ: 07916639 a navazující 

ukončení záměru pronajmout prostor sloužící podnikání č. 105 (kancelář) v čp. 123  

nám. E. Beneše,   

II. rozhodla schválit uzavření nájemní smlouvy s ADINERO Accounting, s. r. o., se sídlem 

Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 07916639, na nájem prostoru sloužícího 

podnikání č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše Milevsko, s podlahovou plochou 20,28 m
2
, na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 1.521 Kč, za účelem 

kanceláře pro provozování činností zapsaných v obchodním rejstříku, 
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III. uděluje souhlas k tomu, aby v prostoru č. 105 nacházejícího se v budově čp. 123, stojící 

na pozemku parc. č. 59/1, 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, s odkazem na bod II., bylo umístěno sídlo nájemce, 

ADINERO Accounting, s. r. o., IČ: 07916639.                                                                                                  

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

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 20 – čj. MM 48521/2019 – Josef Luxemburg, Milevsko – návrh na udělení medaile 

k výročí 28. října – založeno do zásobníku kandidátů, bude připraven materiál na jednání RMM 

14.10.2019, 

Dopis č. 21 – čj. MM 48604/2019 – Petra Procházková, Milevsko – Dozorčí rada obecně 

prospěšné společnosti Milevský kraj, o. p. s. – předán řediteli DK, který na dopis písemně 

odpoví. 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 

 

 


