
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 24. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 4. listopadu 2019 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Ing. Jaroslav Mácha. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 24. 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 23. schůze RMM a programu 24. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.10.2019 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 24/2019 - OF 

  3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady     

      s účinností od 1. ledna 2020 - OF 

  4. Průběh soudního sporu tepelné hospodářství - OF 

  5. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby - OSV                              

  6. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok  

      2019 - OŽP 

  7. Smlouva o spolupráci v oblasti kulturních akcí v areálu kláštera s Královskou kanonií       

      premonstrátů - OISM 

  8. Ukončení záměrů změnit nájemní smlouvu č. MM 788/2007 a č. Sml 0241/2019 - OISM 

  9. Rekonstrukce koupelen v čp. 1401, Libušina ul. Milevsko - OISM 

10. Dohoda o ceně tepla - OISM 

11. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 563/3, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru - OISM 

12. Žádost o pronájem pozemkové parcely č. 27/1, v k. ú. Klisín – vyhlášení záměru - OISM  

13. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene, Skalický - OISM 

14. Personální audit Městského úřadu Milevsko, Městské policie, Městského kamerového  

      dohlížecího systému - vyhodnocení veřejné zakázky - TAJ 

15. Informace a věci ke schválení 

A) Žádost o souhlas s přijetím účelových darů – 2. ZŠ - OPSPK 

B) Prodej movitého majetku - OISM 

C) Rozšíření dopravní obslužnosti a úprava jízdního řádu MHD - OISM 

D) Příprava na podání žádosti o dotaci - přístavba a nástavba Domova pro seniory - OISM 

E) Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska - OŽP 

F) Výběr zpracovatele lesních hospodářských osnov – zrušení veřejné zakázky - OŽP 

G) Žádost o povolení použití znaku města Milevska - STA 

H) Usnesení ZMM č. 91/19 ze dne 23.10.2019 - TAJ 

 

Revize došlé pošty. 
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Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1– 1 4 ,  A )– F)  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 3/2019 ze 

zasedání Sportovní komise RMM. 

 

Schválení zápisu 23. schůze RMM a programu 24. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 23. schůze a dále program 24. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.10.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 346/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.10.2019. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 24/2019 - OF 

 

Usnesení č. 347/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 24/2019 rozpočtová opatření č. 128 až 131 a změnu 

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

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

 

3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady     

    s účinností od 1. ledna 2020 - OF 

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

 

Usnesení č. 348/19 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vydat „Obecně  závaznou vyhlášku města Milevska, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů“ ve znění dle přílohy č. 1. 

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

 

4. Průběh soudního sporu tepelné hospodářství - OF 

 

Usnesení č. 349/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace od právního zástupce města Mgr. Ondřeje Šimánka ve věci sporu 

Ing. Václav Votava – město Milevsko, 

II. ukládá starostovi města Ing. Ivanu Radostovi podat prostřednictvím právního zástupce 

odvolání k rozsudku Okresního soudu v Písku č. j. 9C 484-2009. 

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

 

5. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby - OSV                              

 

Usnesení č. 350/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (pečovatelská služba) – poskytovatel 

Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko, IČ: 63263416. 

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

 

6. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok  
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    2019 - OŽP 

 

Usnesení č. 351/19 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok 

2019 uzavřené s Gymnáziem Milevsko v rámci dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana 

přírody 2019“. 

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

 

7. Smlouva o spolupráci v oblasti kulturních akcí v areálu kláštera s Královskou kanonií       

    premonstrátů - OISM 

 

Usnesení č. 352/19 

Rada města Milevska 

schvaluje třístrannou smlouvu o spolupráci mezi městem Milevskem, IČ: 00249831, Domem 

kultury Milevsko, příspěvková organizace, IČ: 48257460 a Královskou kanonií premonstrátů na 

Strahově, IČ: 00415090 v předloženém znění.  

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

 

8. Ukončení záměrů změnit nájemní smlouvu č. MM 788/2007 a č. Sml 0241/2019 - OISM 

 

Usnesení č. 353/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí ukončení záměrů změnit nájemní smlouvu č. MM 788/2007 a Sml 0241/2019 

na prostory sloužící podnikání v čp. 235 a 123,  

II. schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. MM 788/2007 se změnou subjektu v postavení 

nájemce z fyzické osoby Martin Mašinda, Milevsko, IČ: 72167262 na právnickou osobu Chladící 

technika Mašinda s. r. o., Milevsko, IČ: 07944667,  

III. souhlasí s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše 

Milevsko v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti – změna v osobě nájemce řešena 

dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě č. Sml 0241/2019 - ze současného nájemce ADINERO 

Accounting, s. r. o., Ocelkova 643/20, Praha, IČ: 07916639, na nového nájemce  - GH99 GROUP 

PRAHA s. r. o., Na Hřebenkách 815, Praha, IČ: 63899001. Písemnou smlouvu o převodu nájmu, 

kterou spolu jmenovaní uzavřou, předloží bezodkladně na vědomí pronajímateli. 

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

 

9. Rekonstrukce koupelen v čp. 1401, Libušina ul. Milevsko - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 354/19 

Rada města Milevska 

souhlasí s prováděním stavebních úprav v čp. 1401, Libušina ul. Milevsko a vyřizováním 

rekonstrukcí jednotlivých koupelen podle pořadí došlých žádostí s tím, že pokud bude některý byt 

uvolněn, bude rekonstrukce koupelny provedena přednostně v tomto bytě. Žádosti budou 

vyřizovány do vyčerpání finančních prostředků pro daný rok. 

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

 

10. Dohoda o ceně tepla - OISM 

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

 

Usnesení č. 355/19 

Rada města Milevska 



4 

 

rozhodla odložit uzavření Dohody o ceně se ZVVZ ENERGO s. r. o. a o ceně na období  

01.01.–31.12.2020 dále jednat. 

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

 

11. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 563/3, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru –  

      OISM 

 

Usnesení č. 356/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o odprodej pozemku parc. č. 563/3 o výměře 985 m
2
, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nevyhlásit záměr na prodej pozemkové parcely  

č. 563/3 o výměře 895 m
2
, v k. ú. Milevsko 

za účelem výstavby rodinného domu za cenu 600 Kč za m
2
  

tj. celkovou částku 591.000 Kč. 

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

 

 

12. Žádost o pronájem pozemkové parcely č. 27/1, v k. ú. Klisín – vyhlášení záměru - OISM  

 

Usnesení č. 357/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomi žádost o pronájem pozemkové parcely č. 27/1, v k. ú. Klisín, 

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemkové parcely č. 27/1 o výměře 1473 m
2
,  

v k. ú. Klisín, na dobu neurčitou pro 

 Cena pronajímané pozemkové parcely bude ve výši 100 Kč za rok. 

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

 

13. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene, Skalický - OISM 

 

Usnesení č. 358/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Vodovodní přípojky, ul. Suchanova, parc. č. 178/6“ 

 provedli uložení vodovodní přípojky 

v pozemku města Milevska s parc. č. 178/17 a 178/18 v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. II  ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a manželi  

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  

 

14. Personální audit Městského úřadu Milevsko, Městské policie, Městského kamerového  

      dohlížecího systému - vyhodnocení veřejné zakázky - TAJ 

 

Usnesení č. 359/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Personální audit Městského úřadu Milevsko, Městské policie, Městského kamerového 

dohlížecího systému“,  

II. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Personální audit Městského úřadu 

Milevsko, Městské policie, Městského kamerového dohlížecího systému“. 
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Přítomno:  6 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  

 

15. Informace a věci ke schválení 

 

A) Žádost o souhlas s přijetím účelových darů – 2. ZŠ - OPSPK 

 

Usnesení č. 360/19 

Rada města Milevska 

souhlasí s tím, aby 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres 

Písek, IČ: 71000364, přijala účelově určené finanční dary: 

 

a) ve výši 1.000,00 Kč od IKK Milevsko, s. r. o., IČ: 26085712, dle přílohy P2, 

b) ve výši 1.000,00 Kč od paní Kahounové, IČ: 7218451, dle přílohy P3, 

c) ve výši 1.000,00 Kč od Stejstav Logistic, s. r. o., IČ: 04501161, dle přílohy P4, 

d) ve výši 500,00 Kč od paní Linhartové dle přílohy P5, 

e) ve výši 1.000,00 Kč od paní Šimákové dle přílohy P6, 

f) ve výši 500,00 Kč od AZ – PROEL, s. r. o., IČ: 26083981, dle přílohy P7, 

g) ve výši 1.000,00 Kč od Služeb města Milevska, spol. s r. o., IČ: 49061186, dle přílohy P8, 

h) ve výši 1.500,00 Kč od Ing. Klukáčka dle přílohy P9, 

i) ve výši 2.000,00 Kč od Táborské dopravní, s. r .o., IČ: 28131631, dle přílohy P10, 

j) ve výši 1.000,00 Kč od Ing. Šmejkala, IČ: 15800318, dle přílohy P11 
 

a účelově určený věcný dar od Ing. Burdy, IČ: 65986717, dle přílohy P12  

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

 

B) Prodej movitého majetku - OISM 

 

Usnesení č. 361/19 

Rada města Milevska 

schvaluje prodej počítačové sestavy panu  

a kupní cenu 500 Kč. 

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

 

C) Rozšíření dopravní obslužnosti a úprava jízdního řádu MHD - OISM 

 

Usnesení č. 362/19 

Rada města Milevska 

schvaluje změny v návrhu na rozšíření a úpravu jízdního řádu MHD. 

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

 

D) Příprava na podání žádosti o dotaci - přístavba a nástavba Domova pro seniory - OISM 

 

Usnesení č. 363/19  

Rada města Milevska 

I. schvaluje zahájení přípravných prací pro podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy, 

přístavba a nástavba objektu Domova pro seniory Milevsko, 

II. souhlasí v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem se zadáním vypracování Investičního záměru akce firmě AGRO-REAL,  

Development & Consulting, s. r. o., Nahořany 55, 387 19 Čestice, IČ: 26111187, za nabídkovou 

cenu 180.000 Kč na akci Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu Domova pro seniory 

Milevsko. 

Přítomno:  6 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  
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E) Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska - OŽP 

 

Usnesení č. 364/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej dřeva lesů města Milevska (dále jen 

„dřeva LMM“),  

II. schvaluje návrh smlouvy na prodej dřeva LMM, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu na prodej dřeva LMM se společností ALCEDO MC s. r. o.,  

Št. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko. 

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

 

F) Výběr zpracovatele lesních hospodářských osnov – zrušení veřejné zakázky - OŽP 

 

Usnesení č. 365/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výběr 

zpracovatele lesních hospodářských osnov“, 

II. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výběr zpracovatele lesních 

hospodářských osnov“. 

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

 

G) Žádost o povolení použití znaku města Milevska - STA 

 

Usnesení č. 366/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí a schvaluje žádost o povolení použití znaku města Milevska bez dalších 

finančních nároků ze strany společnosti Kompakt spol. s r. o. Poděbrady. 

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

 

H) Usnesení ZMM č. 91/19 ze dne 23.10.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 367/19 

Rada města Milevska 

prodiskutovala úkol vyplývající z usnesení ZMM č. 91/19 ze dne 23.10.2019, vážně se jím 

zabývala a pověřila tajemnici Městského úřadu Milevsko k přípravě nového nařízení a příkazní 

smlouvy.  

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

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 30 – MM 61637/19 – Petra Procházková, Milevsko – žádost o doplnění informací – 

RMM vzala na vědomí a předala k řešení řediteli DK, 

Dopis č. 31 – MM 65527/19 – Kompakt spol. s r. o. Poděbrady – žádost o povolení použití znaku 

města na reklamním a informačním plakátu Milevsko – projednáno v rámci bodu G).  

 

Jednání bylo ukončeno v 18:35 hodin. 

 

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

starosta                  místostarosta 

Upravila: 

Petra Slunečková 


