
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 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 2. března 2020 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Ing. Vladimíra Štorková. 

  

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 6. 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 5. schůze RMM a programu 6. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 25.02.2020 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 5/2020 - OF 

  3. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2019 - OF 

  4. Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2019 

      Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2020 

      Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Milevska      

       – OŽP 

  5. Dodatek ke smlouvě o zajištění péče o nalezené psy pro město Milevsko - OŽP 

  6. Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“ – výzva k podání  

      nabídky - OKÚ 

  7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů - OISM 

  8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu – EYEMAXX - OISM 

  9. Ukončení dvou nájmů bytu v domě s pečovatelskou službou - OISM 

10. Ukončení záměru udělit souhlas s převodem nájmu v čp. 97 - OISM 

11. Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/9,  v k.  ú. Milevsko – vyhlášení záměru –  

      OISM 

12. SoVB – „Přípojka STL Milevsko, čp. 490“ – OISM 

13. Dodatky č. 2 k veřejnoprávním smlouvám - TAJ 

14. Informace a věci ke schválení 

A) Žádost o příspěvek Nadace ČEZ na akci „Dětské hřiště v areálu 1. ZŠ Milevsko“ – OŽP 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 13  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 

- situační zprávu ve věci plnění smluvních závazků se společností Gornex s. r. o . – úkol starosty 

města pro jednání RMM, 

- závěrečnou zprávu o činnosti Městské policie Milevsko za rok 2019. 

 

Schválení zápisu 5. schůze RMM a programu 6. schůze RMM. 



2 

 

Členové rady schválili zápis 5. schůze a dále program 6. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 25.02.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 89/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 25.02.2020. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 5/2020 - OF 

 

Usnesení č. 90/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 5/2020 rozpočtová opatření č. 15 až 20 a změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2020 v rozsahu dle přílohy č. 1 v upraveném znění. 

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

 

3. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2019 - OF 

 

Usnesení č. 91/20 

Rada města Milevska 

projednala Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace 

majetku a závazků města Milevska za rok 2019 uvedenou v příloze. 

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

 

4. Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2019 

    Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2020 

    Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města  

    Milevska – OŽP 

 

Usnesení č. 92/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí:  

- Zprávu o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2019 

- Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2020 

II. schvaluje:  

- pokácení javoru klenu v parku před domem kultury (pozemek parc. č. 562/4)   

- pokácení 2 ks smrku ztepilého z boku domu kultury (pozemek parc. č. 562/4 a     

     562/13)       

- pokácení plané třešně ve svahu za garážemi v ul. P. Bezruče (pozemek parc. č.   

     593/2)    

III. neschvaluje pokácení:  

- zeravu u domu čp. 816 (pozemek st. p. 820/2) 

- smrku ztepilého u garáží Pod Májovinou (pozemek parc. č. 462/1) 

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

 

5. Dodatek ke smlouvě o zajištění péče o nalezené psy pro město Milevsko - OŽP 

 

Usnesení č. 93/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 2 k smlouvě o dílo Sml 0018/2004 ze dne 14.01.2004, uzavřené s Českým 

kynologickým svazem ZKO Milevsko – 380, o zajištění péče o nalezené psy pro město Milevsko.  
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Přítomno: 7  pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

 

6. Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“ – výzva  

    k podání  nabídky - OKÚ 

 

Usnesení č. 94/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup nové 

výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup nové výpočetní 

techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

IV. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 

V. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v předloženém znění, 

VI. pověřuje starostu města, v případě vyloučení uchazeče, podpisem rozhodnutí. 

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

 

7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů - OISM 

 

Usnesení č. 95/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s uzavřením nové „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich 

vzájemných právech a povinnostech“ mezi městem Milevskem a společností Jihočeský 

vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice, IČ 49021117. Tato dohoda nahrazuje a ruší původní dohodu z roku 2007,  

II. schvaluje „Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech  

a povinnostech“ mezi Jihočeským vodárenským svazem, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, 

České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 49021117 a městem Milevskem. 

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

 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu – EYEMAXX - OISM 

Jednání opustil p. Procházka. 

 

Usnesení č. 96/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí rozšíření pozemků dotčených stavbou obchodního centra MY BOX,  

o pozemek parc. č. 943/33 v k. ú. Milevsko, 

II. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 0191/2018, ze dne 27.06.2018, 

mezi městem Milevskem a společností EYEMAXX Jablonec nad Nisou s. r. o., se sídlem Praha 8 

- Dolní Chabry, Pod Václavem 902/18, PSČ 184 00, 

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 

 

9. Ukončení dvou nájmů bytu v domě s pečovatelskou službou - OISM 

Na jednání se vrátil p. Procházka. 

 

Usnesení č. 97/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádosti o ukončení nájmu dohodou, 

II. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 7 v čp. 1401 Libušina, Milevsko dohodou k 29.02.2020 pro 
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III. pověřuje vedoucí OISM podpisem dohod o ukončení nájmu. 

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

 

10. Ukončení záměru udělit souhlas s převodem nájmu v čp. 97 - OISM 

 

Usnesení č. 98/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí ukončení záměru udělit souhlas dodatkem k nájemní smlouvě s převodem 

nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti v čp. 97,  

II. 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. 16 k nájemní smlouvě č. MM 168/2008 - ze současného nájemce, Karel Procházka, 

Milevsko IČ: 18278841, na nové společné nájemce, Libuše Koutníková, Milevsko, IČ 12893641 

a Hana Neuschelová, Chyšky, IČ 12334367, v předloženém znění. Písemnou smlouvu o převodu 

nájmu, kterou spolu jmenovaní uzavřou, předloží bezodkladně na vědomí pronajímateli. 

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

 

11. Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/9,  v k.  ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

      – OISM 

 

Usnesení č. 99/20 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 1602/9 o výměře 4 m
2
,  

v k. ú. Milevsko, obec Milevsko na dobu určitou od 01.06.2020 do 30.09.2020 pro 

Cena části pronajímané pozemkové parcely 

bude 200 Kč za období od 01.06.2020 do 30.09.2020. 

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

 

12. SoVB – „Přípojka STL Milevsko, čp. 490“ – OISM 

 

Usnesení č. 100/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 1622/7 v k. ú. 

Milevsko, mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Stavba byla realizována v rámci „Příp. STL 

Milevsko, čp. 490“, 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce,  

a. s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,  

IČ 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska 

s parc. č. 1622/7 v k. ú. Milevsko. 

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

 

13. Dodatky č. 2 k veřejnoprávním smlouvám - TAJ 

 

Usnesení č. 101/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Milevskem a obcí Hrejkovice ze 

dne 28.12.2016 v upraveném znění, 

II. schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Milevskem a městysem 

Bernartice ze dne 05.10.2018 v upraveném znění. 

Přítomno: 7  pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 
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14. Informace a věci ke schválení 

 

A) Žádost o příspěvek Nadace ČEZ na akci „Dětské hřiště v areálu 1.ZŠ Milevsko“ – OŽP 

 

Usnesení č. 102/20 

Rada města Milevska 

I. rozhodla zařadit záměr INP-409 „Dětské hřiště v areálu 1. ZŠ“ v Trvalém zásobníku 

investičních projektů do fáze 3A – připravované, dle směrnice Proces investic a oprav majetku 

města Milevska a požadavky na jejich realizaci, 

II. rozhodla zahájit přípravné práce – nechat zpracovat projektovou dokumentaci, 

III. souhlasí s podáním žádosti o nadační příspěvek z grantového řízení Oranžové hřiště 2020 na 

akci s názvem „Dětské hřiště u 1. ZŠ Milevsko“, 

IV. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 10% uznatelných nákladů na akci 

v případě nezískání 100 % grantu, 

V. ukládá odboru finančnímu, v případě nezískání 100% grantu, zařadit podíl na 

spolufinancování akce do rozpočtu města, 

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

ROZPOČTOVÁ  
SKLADBA 

UZ ORJ ORG Text Hodnota OdPa Položka 

3421 6121  07 nová Navýšení prostředků na financování 
přípravných prací 30 

       

     VÝDAJE celkem 30 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 09 – čj. MM 13603/2020 – Ing. Bernot a MUDr. Bernotová, Milevsko – nebezpečí od 

vzrostlého stromu – předán OŽP 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 

 

 

 

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

starosta                     místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


