
 

Z á p i s 

 

z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 13. ledna 2020 

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, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., 

Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Karel Procházka. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 2. 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 1. schůze RMM a programu 2. schůze RMM. 

 

1. Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportu" - OISM 

2. Smlouva o dílo – výkladce čp. 128, Riegrova ul. Milevsko - OISM 

3. Informace a věci ke schválení 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 2  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení zápisu 1. schůze RMM a programu 2. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 1. schůze a dále program 2. schůze RMM. 

 

 

1. Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportu" - OISM 

 

Usnesení č. 16/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Podpora sportu“ na akce s názvem 

„Zateplení a výměna střešní krytiny na střeše fotbalových šaten v Milevsku“ a „Vybavení pro 

volnočasové sportoviště v Milevsku“, 
II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 20 % uznatelných nákladů na každou 

jednotlivou akci, 

III. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotací, zařadit podíly na spolufinancování akcí 

do upraveného rozpočtu města. 

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

 

2. Smlouva o dílo – výkladce čp. 128, Riegrova ul. Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 17/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň,  

IČ 28436024 na výměnu výkladců v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko za cenu 509.991,26 Kč bez 

DPH. 

Přítomno: 6 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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Jednání bylo ukončeno v 15:55 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta                Michal Horek 

starosta města                         místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  

Petra Slunečková 

 


