
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 27. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 16. prosince 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 27. 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 26. schůze RMM a programu 27. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.12.2019 - TAJ 

  2. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Milevska na rok 2020 - OF 

  3. Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Milevska na        

      období let 2021-2023 - OF 

  4. Směrnice provádění pokladních operací - OF 

  5. Směrnice Pravidla pro poskytování dotací - OF 

  6. Směrnice o účetnictví města - OF 

  7. Smlouva na daňové poradenství - OF 

  8. Změna rozpočtu č. 28/19 - OF 

  9. Návrh na udělení odměn ředitelům zřízených příspěvkových organizací za II. pololetí roku  

      2019 - OPSPK 

10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - OSV 

11. Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy“- vyhodnocení veřejné zakázky – OŽP 

12. Dispozice s prostory č. 101 v čp. 789 Karla Čapka - OISM 

13. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Kulturní dědictví" - OISM 

14. Řešení délky nájmu dvou bytů - OISM 

15. Odvolání a jmenování člena hlavní inventarizační komise pro rok 2019 - OISM 

16. Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou –  

      jednostranné započtení smluvní pokuty - OISM 

17. Žádost o úpravu výše nájemného - OISM 

18. Žádost ZD Hrejkovice o propachtování pozemkových parcel, v k. ú. Dmýštice, k. ú. Klisín,  

      k. ú. Něžovice – ukončení záměru. Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě se ZD Hrejkovice –  

      OISM 

19. Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací, ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ  

      v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 300/2019 Sb., s účinností od 01.01.2020 - OKÚ 

20. Informace a věci ke schválení 

A) Výkladce čp. 128, Riegrova ul. Milevsko - OISM 

B) Nahodilá těžba LMM - přímé zadání provedení těžby - OŽP 
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Revize došlé pošty. 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 –1 9 ,  A ) ,  B )  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 6/2019 

z jednání Sociální komise RMM. 

 

Schválení zápisu 26. schůze RMM a programu 27. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 26. schůze a dále program 27. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.12.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 427/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.12.2019. 

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

 

2. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Milevska na rok 2020 - OF 

 

Usnesení č. 428/19 

Rada města Milevska 

schvaluje: 

a) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Mateřské 

škole Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 

2020 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 1, 

b) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Mateřské 

škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ 7100039 ve formě závazných 

ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2020 

a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 2, 

c) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Mateřské 

škole Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, IČ 71000330 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 

2020 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 3, 

d) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Mateřské 

škole Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek, IČ 71000356 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 

2020 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 4, 

e) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci - 1. základní 

škole T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, IČ 71000381 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 

2020 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 5, 

f) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  2 . základní 

škole J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek,  

IČ 71000364 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele 

vč. odpisového plánu na rok 2020 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu 

dle přílohy č. 6, 

g) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Milevskému 

muzeu, IČ 00374652 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům 

zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2020 a účelového čerpání fondů dle 

plánovaného účelu dle přílohy č. 7, 
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h) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Městské  

knihovně v Milevsku, IČ 70926646 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu 

k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2020 a účelového čerpání 

fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 8, 

i) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Domu kultury 

Milevsko, IČ 48257460 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům 

zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2020 a účelového čerpání fondů 

dle plánovaného účelu dle přílohy č. 9, 

j) Rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci -  Sociálním 

službám města Milevska, IČ 75000750 v Milevsku, ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2020 a účelového 

čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 10. 

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

 

3. Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Milevska na        

    období  let 2021-2023 - OF 

 

Usnesení č. 429/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Směrnici Provádění pokladních operací dle přílohy. 

a) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole 

Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372 ve formě závazných 

ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 

2021-2023 dle přílohy č. 1, 

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole 

Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ 7100039 ve formě závazných 

ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 

2021-2023 dle přílohy č. 2, 

c) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole 

Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, IČ 71000330 ve formě závazných 

ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 

2021-2023 dle přílohy č. 3, 

d) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole 

Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek, IČ 71000356 ve formě závazných 

ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 

2021-2023 dle přílohy č. 4, 

e) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci - 1. základní škole 

T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, IČ 71000381 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů 

na období let 2021-2023 dle přílohy č. 5, 

f) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci - 2. základní škole 

J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, IČ 71000364 

ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových 

plánů na období let 2021-2023 dle přílohy č. 6, 

g) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Milevskému 

muzeu, IČ 00374652 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům 

zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2021-2023 dle přílohy č. 7, 

h) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Městské knihovně 

v Milevsku, IČ 70926646 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům 

zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2021-2023 dle přílohy č. 8, 
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i) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Domu kultury 

Milevsko, IČ 48257460 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům 

zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2021-2023 dle přílohy č. 9, 

j) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Sociálním 

službám města Milevska, IČ 75000750 v Milevsku, ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2021–2023 dle 

přílohy č. 10. 

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

 

4. Směrnice provádění pokladních operací - OF 

 

Usnesení č. 430/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Směrnici Provádění pokladních operací dle přílohy v upraveném znění. 

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

 

5. Směrnice Pravidla pro poskytování dotací - OF 

 

Usnesení č. 431/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Směrnice Pravidla města Milevska pro poskytování dotací dle přílohy v upraveném 

znění. 

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

 

6. Směrnice o účetnictví města - OF 

 

Usnesení č. 432/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Směrnici o účetnictví města dle přílohy v upraveném znění. 

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

 

7. Smlouva na daňové poradenství - OF 

 

Usnesení č. 433/19 

Rada města Milevska 

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

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Daňové poradenství pro město 

Milevsko“ s daňovým poradcem p. Zdeňkem Kašparem, IČ 60622679, se sídlem Heydukova 

101/2 Písek. 

II. schvaluje mandátní smlouvu na daňové poradenství dle přílohy. 

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

 

8. Změna rozpočtu č. 28/19 - OF 

 

Usnesení č. 434/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 28/2019 rozpočtová opatření č. 150 až 153 a změnu 

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

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

 

9. Návrh na udělení odměn ředitelům zřízených příspěvkových organizací za II. pololetí  

    roku 2019 - OPSPK 



5 

 

Tento byl projednán po schválení bodu A). Na jednání se dostavil p. Procházka. 

 

Usnesení č. 435/19 

Rada města Milevska 

schvaluje vyplacení odměn dle přílohy P1 v upraveném znění:   

 

a) PaedDr. Martinovi Hrychovi, řediteli 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek,  

b) Mgr. Michalovi Divíškovi, řediteli 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

J. A. Komenského 1023, okres Písek, 

c) Bc. Marcele Brčkové, DiS., ředitelce Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, 

okres Písek,  

d) Bc. Marcele Fořtové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres 

Písek, 

e) Mgr. Romaně Fialové, ředitelce Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres 

Písek,  

f) Mgr. Marii Jarošové, ředitelce Sociálních služeb města Milevska, 

g) Anně Říhové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres 

Písek, 

h) Mgr. Vítovi Kratochvílovi, řediteli Domu kultury Milevsko, 

i) Ing. Petře Bláhové, ředitelce Městské knihovny v Milevsku, 

j)        Vladimírovi Šindelářovi, řediteli Milevského muzea. 

 

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

 

10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - OSV 

 

Usnesení č. 436/19 

Rada města Milevska 

rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku organizaci Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek 

Sedlčany, se sídlem 28. října 173, 264 01 Sedlčany, IČ 61904856, a to s ohledem na skutečnost, 

že veškeré finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na podporu subjektů poskytujících 

občanům města sociální a související služby byly pro rok 2019 již vyčerpány.      

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

 

11. Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy - vyhodnocení veřejné zakázky – OŽP 

 

Usnesení č. 437/19 

Rada města Milevska 

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

„Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou SILVA PROJEKT s. r. o., 

Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž – IČ 29295033 za nabídkovou cenu 1.890.000,00 Kč bez 

DPH (za 1 ha 540 Kč bez DPH), tj. 2.286.900,00 Kč vč. DPH (za 1 ha 653,40 Kč vč. DPH), 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběr zpracovatele 

lesní hospodářské osnovy“ s firmou SILVA PROJEKT s. r. o., Kotojedská 1044/27, 767 01 

Kroměříž – IČ 29295033 za nabídkovou cenu 1.890.000,00 Kč bez DPH (za 1 ha 540 Kč bez 

DPH), tj. 2.286.900,00 Kč vč. DPH (za 1 ha 653,40 Kč vč. DPH). 

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

 

12. Dispozice s prostory č. 101 v čp. 789 Karla Čapka - OISM 

Na jednání se dostavil JUDr. Kupec, Ph.D. 
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Usnesení č. 438/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o ukončení nájmu dohodou od Pekařství U Malých s. r. o.,  

II. schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. Sml 0300/2014 na prostory sloužící podnikání č. 101 

v čp. 789 Karla Čapka, Milevsko, pro Pekařství U Malých s. r. o., se sídlem v Bernarticích,  

IČ 05596670, dohodou k 31.12.2019, 

III. bere na vědomí žádost o odkup jednotky č. 789/24 od Andrey Brožové, IČ 60621249, 

IV. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit zveřejnění záměru prodat bytovou 

jednotku č. 789/24, včetně podílu na společných částech domu čp. 789 na parcele č. st. 770, Karla 

Čapka v Milevsku, Andree Brožové, P. Bezruče 765, 399 01 Milevsko, IČ 60621249, za 

nabízenou cenu 470.000,00 Kč. 

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

 

13. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Kulturní dědictví" - OISM 

 

Usnesení č. 439/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví 

1. výzva pro rok 2020 – Opatření č. II – Obnova drobné sakrální architektury na akci s názvem 

„Výměna vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice v obci Velká“, 

II. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní 

dědictví 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č. V – Nemovité kulturní památky na akci s názvem 

„Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko“, 

III. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní 

dědictví 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č. VI – Obnova pietních míst na akci s názvem „Údržba 

hřbitovní zdi v Milevsku – západní část, 

IV. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci 

„Výměna vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice v obci Velká“,  

V. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 40 % uznatelných nákladů na akci 

„Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko“,  

VI. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci 

„Údržba hřbitovní zdi v Milevsku – západní část“, 

VII. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotace, zařadit podíly na spolufinancování 

akce do upraveného rozpočtu města. 

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

 

14. Řešení délky nájmu dvou bytů - OISM 

 

Usnesení č. 440/19 

Rada města Milevska 

I. rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 7 v čp. 619 Sokolovská, Milevsko pro 

do 30.06.2020, 

II. rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 5 v čp. 413 Gen. Svobody, Milevsko 

pro kdy nájemce dlouhodobě porušuje své povinnosti zvlášť závažným 

způsobem.  

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

 

15. Odvolání a jmenování člena hlavní inventarizační komise pro rok 2019 - OISM 

 

Usnesení č. 441/19 

Rada města Milevska 
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I. odvolává k 31.12.2019 člena hlavní inventarizační komise Ing. Bc. Davida Lukeše, 

II. jmenuje k 31.12.2019 člena hlavní inventarizační komise Mgr. Gabrielu Zemanovou. 

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

 

16. Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou –  

      jednostranné započtení smluvní pokuty - OISM 

 

Usnesení č. 442/19 

Rada města Milevska 

schvaluje ve smyslu čl. XIV. odst. 3 a 9 smlouvy o dílo č. Sml 0231/2019 uzavřené dne 

23.09.2019 mezi městem Milevskem a společností inpublic technology s. r. o., Mečislavova 

164/7,140 00 Praha 4 IČ 27490882 jednostranné započtení smluvní pokuty ve výši určené 

v závislosti na délce prodlení dle smlouvy oproti ceně díla sjednané v čl. VII. odst. 1 smlouvy  

o dílo č. Sml 0231/2019. 

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

 

17. Žádost o úpravu výše nájemného - OISM 

 

Usnesení č. 443/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o úpravu výše nájemného od Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Milevsko, 

II. rozhodla nevyhovět žádosti, kdy stávající smluvní ujednání Nájemní smlouvy 

č. MM 150/2008 ze dne 14.11.1998 se nemění, s doporučením řešit problematiku spojenou 

se zajišťováním stravování za stávajících podmínek vlastními silami nájemce, Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště Milevsko.   

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

 

18. Žádost ZD Hrejkovice o propachtování pozemkových parcel, v k. ú. Dmýštice, k. ú.  

      Klisín, k. ú. Něžovice – ukončení záměru. Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě se ZD  

      Hrejkovice – OISM 

 

Usnesení č. 444/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2822/1 o výměře 1400 m
2
, části pozemkové 

parcely č. 2831 o výměře 400 m
2
, části pozemkové parcely č. 2834/1 o výměře 1600 m

2
, části 

pozemkové parcely č. 2840/1 o výměře 200 m
2
, části pozemkové parcely č. 2846 o výměře  

900 m
2
, části pozemkové parcely č. 2854/1 o výměře 200 m

2
, části části pozemkové parcely  

č. 2864/1 o výměře 900 m
2
, části pozemkové parcely č. 2890  o výměře 200 m

2
, v k. ú. Dmýštice, 

části pozemkové parcely č.  63/19 o výměře 100 m
2
, části pozemkové parcely č. 403 o výměře 

200 m
2
, části pozemkové parcely č. 404 o výměře 200 m

2
, části pozemkové parcely č. 405  

o výměře 200 m
2
, části pozemkové parcely č. 416 o výměře 200 m

2
, části pozemkové parcely  

č. 417 o výměře 500 m
2
, části pozemkové parcely č. 423 o výměře 300 m

2
, v k. ú. Klisín, části 

pozemkové parcely č. 1700/2 o výměře 700 m
2
, pozemkové parcely č. 2542/2 o výměře 51 m

2
, 

části pozemkové parcely č. 2834/4 o výměře 1100 m
2
, části pozemkové parcely č. 2849 o výměře 

600 m
2
, části pozemkové parcely č. 2857 o výměře 1000 m

2
, části pozemkové parcely č. 2864/4  

o výměře 200 m
2
, v k. ú. Něžovice, Zemědělskému družstvu Hrejkovice, se sídlem Dmýštice 44, 

399 01 Milevsko. 

II. schvaluje dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 293/2005, se ZD Hrejkovice, se sídlem 

Dmýštice, č. p. 34, 399 01 Milevsko, IČ 00112356, v předloženém znění. 

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

 



8 

 

19. Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací, ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ  

      v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 300/2019 Sb., s účinností od 01.01.2020 - OKÚ 

 

Usnesení č. 445/19 

Rada města Milevska 

určuje podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 300/2019 Sb., které 

nabude účinnosti dnem 1. ledna 2020, plat ve výši dle upraveného platového výměru: 

1) Ing. Petře Bláhové, ředitelce Městské knihovny v Milevsku, 

2) Mgr. Marii Jarošové, ředitelce Sociálních služeb Města Milevska, 

3) Bc. Vítu Kratochvílovi, řediteli Domu kultury Milevsko, 

4) Vladimíru Šindelářovi, řediteli Milevského muzea, 

5) PaedDr. Martinu Hrychovi, řediteli 1. Základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

6) Mgr. Michalu Divíškovi, řediteli 2. Základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

7) Bc. Marcele Fořtové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko, 

8) Bc. Marcele Brčkové, DiS., ředitelce Mateřské školy Kytička Milevsko, 

9) Anně Říhové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, 

10) Mgr. Romaně Fialové, ředitelce Mateřské školy Pastelka Milevsko. 

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

 

20. Informace a věci ke schválení 

 

A) Výkladce čp. 128, Riegrova ul. Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 446/19 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat zakázku „Výměna výkladců v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko“ firmě Window 

Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ 28436024 za cenu 509.991,26 Kč bez DPH. 

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

 

B) Nahodilá těžba LMM - přímé zadání provedení těžby - OŽP 

Tento bod byl projednán po schválení bodu č. 9. Jednání opustil JUDr. Kupec a p. Procházka.  

 

Usnesení č. 447/19 

Rada města Milevska 

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

rozsahu MM, zadat provedení těžby v měsíci prosinci 2019, v oddělení 962 B v lesích města 

Milevska.  

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

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 

 

 

 

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

starosta                     místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


