
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  8. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 30. března 2020 

od 15:30 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 8. 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 7. schůze RMM a programu 8. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 24.03.2020 – TAJ  

  2. Změna rozpočtu č. 7/2020 - OF 

  3. Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 -      

      OF 

  4. Finanční dar Maškarní sdružení - OF 

  5. Úprava Pravidel pro poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství týkající se dětí  

      narozených v roce 2019 - OVV 

  6. Zadání veřejné zakázky - Teplovod a horkovod Libušina, B. Němcové - OISM 

  7. Prodej bytové jednotky č. 23 a 24 v čp. 789 na parcele st. č. 770 v ul. Karla Čapka, k. ú.  

      Milevsko - ukončení záměrů - OISM 

  8. SoVB – „Milevsko město, VO náměstí: NN připojení“- OISM 

  9. Veřejné osvětlení - Milevsko ulice Riegrova - OISM 

10. Pronájem části pozemkové parcely. č. 1602/9, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru - OISM 

11. Pronájem pozemkové parcely č. 589, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM 

12. Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“ 

      - vyhodnocení veřejné zakázky - OKÚ 

13. Informace a věci ke schválení 

A) Rezignace člena Bytové komise - TAJ 

B) Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Město Milevsko – Dopravní automobil“ –  

     OISM 

C) Termín dubnového jednání ZMM - STA 

D) Mimosoudní řešení sporu město Milevsko a Ing. Jiří Šindelář - STA 

E) Pravidla na odpuštění nebo odklad nájemného - OISM 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 1 2 ,  A ) – B)  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  
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Schválení zápisu 7. schůze RMM a programu 8. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 7. schůze a dále program 8. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 24.03.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 129/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 24.03.2020. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 7/2020 - OF 

 

Usnesení č. 130/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 7/2020 rozpočtová opatření č. 31 až 32 a změnu závazných 

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

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

 

3. Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 -      

    OF 

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

 

Usnesení č. 131/20 

Rada města Milevska 

projednala rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací vč. návrhu na rozdělení 

výsledků za rok 2019 následovně:  

I. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milevsko,  

Jeřábkova 781, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 1 a 2, 

II. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Kytička Milevsko,  

Jiráskova 764, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 3 a 4, 

III. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Klubíčko Milevsko, 

B. Němcové 1380, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 5 a 6, 

IV. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Milevsko,  

J. Mařánka 226, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 7 a 8, 

V. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace 1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 9 a 10, 

VI. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace 2. Základní škola J. A. Komenského Milevsko, 

J. A. Komenského 1023, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 11 a 12, 

VII.  bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Milevské muzeum, ve znění dle přílohy č. 13  

a 14, 

VIII. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna v Milevsku, ve znění dle 

přílohy č. 15 a 16, 
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IX. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko, ve znění dle přílohy  

č. 17 a 18, 

X. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska, příspěvková 

organizace, ve znění dle přílohy č. 19 a 20, 

XI. schvaluje „Protokoly o schvalování účetních závěrek“ v aktuálním znění dle příloh č. 21– 30. 

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

 

4. Finanční dar Maškarní sdružení - OF 

 

Usnesení č. 132/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevsko na rok 2020 ve výši 

20 tis. Kč pro Maškarní sdružení – spolek pro udržování tradic v Milevsku, IČ 63863791 dle 

smlouvy uvedené v příloze č. 1, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 

Hodnota              

(v tis.Kč) OdPa Položka ORG 

6112 5222   1 

 

Finanční dar – Maškarní sdružení         20 

 

       

          VÝDAJE celkem 20 

  

 

      PŘÍJMY celkem   0 

 

Přítomno: 7  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1 

 

5. Úprava Pravidel pro poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství týkající se dětí  

    narozených v roce 2019 - OVV 

 

Usnesení č. 133/20 

Rada města Milevska 

schvaluje úpravu Pravidel pro poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství týkající se dětí 

narozených v roce 2019 spočívající v posunutí stanovených termínů z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu. 

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

 

6. Zadání veřejné zakázky - Teplovod a horkovod Libušina, B. Němcové - OISM 

 

Usnesení č. 134/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí cenovou nabídku na PD a inženýrskou činnost akce „Teplovod a horkovod 

Libušina, B. Němcové“ od společnosti ERDING a. s., IČ 25512455 ze dne 05.03.2020, 

II. rozhodla zadat veřejnou zakázku „Teplovod a horkovod Libušina, B. Němcové“ společnosti 

ERDING, a. s., sídlem Zaoralova 5, 628 00 Brno, IČ 25512455, dle nabídkové ceny 225.000 Kč 

bez DPH, tj. 272.250 Kč vč. DPH,  

III. schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo mezi městem Milevskem a společností ERDING 

a. s., sídlem Zaoralova 5, 628 00 Brno, IČ 25512455. 

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

 

7. Prodej bytové jednotky č. 23 a 24 v čp. 789 na parcele st. č. 770 v ul. Karla Čapka, k. ú.  
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    Milevsko - ukončení záměrů - OISM 

 

Usnesení č. 135/20 

Rada města Milevska 

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej bytové jednotky č. 23, včetně 

podílu na společných částech domu čp. 789 na parcele č. st. 770, Karla Čapka v Milevsku, 

za cenu 486.500,00 Kč panu 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej bytové jednotky č. 24, včetně 

podílu na společných částech domu čp. 789 na parcele č. st. 770, Karla Čapka v Milevsku, 

za cenu 470.000,00 Kč paní   

IČ 60621249. 

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

 

8. SoVB – „Milevsko město, VO náměstí: NN připojení“- OISM 

 

Usnesení č. 136/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 1602/1, 1602/20, 

1602/41, 1602/42 a st. 86/7,  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 stavby „Milevsko město, VO náměstí: NN připojení“ a za účelem umístění 

distribuční soustavy nového kabelového vedení NN a kabelové skříně, 

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 pozemcích města Milevska 

s parc. č. 1602/1, 1602/20, 1602/41, 1602/42 a st. 86/7, v k. ú. Milevsko. 

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

 

9. Veřejné osvětlení - Milevsko ulice Riegrova - OISM 

 

Usnesení č. 137/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – Milevsko ulice Riegrova“, 

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 „Veřejné osvětlení – Milevsko 

ulice Riegrova“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ 49061186 za nabídkovou 

cenu 790.000 Kč bez DPH, tj. 955.900 Kč vč. DPH. 

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

 

10. Pronájem části pozemkové parcely. Č. 1602/9, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru –  

      OISM 

 

Usnesení č. 138/20 

Rada města Milevska 

schvaluje 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 

 

11. Pronájem pozemkové parcely č. 589, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM 
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Usnesení č. 139/20 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 589 o výměře 6387 m
2
,  v k. ú. Milevsko, Základní 

organizaci Českého zahrádkářského svazu Milevsko, J. A. Komenského 1130,  399 01 Milevsko, 

IČ 60623748. Cena pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok, tj. celkovou  

částku 6.387 Kč za rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na dobu určitou do 

31.12.2028. 

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

 

12. Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“ 

      - vyhodnocení veřejné zakázky - OKÚ 

 

Usnesení č. 140/20 

Rada města Milevska 

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

„Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou GIGA CZ, s. r. o., nám. Fr. Křižíka 

2840, 390 01 Tábor, IČ 28080289 za nabídkovou cenu 269.848 Kč bez DPH, tj. 326.516 Kč  

vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup nové 

výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu Milevsko“ s firmou GIGA CZ, s. r. o.,  

nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor, IČ 28080289 za nabídkovou cenu 269.848 Kč bez DPH,  

tj. 326.516 Kč vč. DPH. 

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

 

13. Informace a věci ke schválení 

 

A) Rezignace člena Bytové komise - TAJ 

 

Usnesení č. 141/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí rezignaci pana Martina Macháčka na členství v Bytové komisi ke  

dni 25.03.2020. 

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

 

B) Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Město Milevsko – Dopravní automobil“ 

- OISM 

 

Usnesení č. 142/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o hodnocení nabídek k akci „Město Milevsko – Dopravní 

automobil“ dle Protokolu o vyhodnocení nabídek v předloženém znění a souhlasí s postupem 

hodnocení nabídek v souladu s Článkem 3, bod 2 a s Článkem 9, bod 8 b) Směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem, 

II. rozhodla zadat v souladu s Článkem 3 odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Milevskem a uzavřít kupní smlouvu na dodávku zboží k akci „Město Milevsko – 

Dopravní automobil“ firmě Vesta Auto Corson, s. r. o., Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 – 

Malešice, IČ 27120457, ve výši 864.910 Kč bez DPH, tj. 1.046.541 Kč vč. DPH. 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

 
          

(uvedeno v tis. 
Kč) 
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   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

5512 6123 x 01 x navýšení prostředků na financování akce 46,541 

       

     VÝDAJE celkem 46,541 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

C) Termín dubnového jednání ZMM - STA 

 

Usnesení č. 143/20 

Rada města Milevska 

projednala konání dubnového jednání ZMM v souladu s aktuálním usnesením vlády na středu 

22.04.2020 z důvodu projednání neodkladných bodů. 

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

 

D) Mimosoudní řešení sporu město Milevsko a Ing. Jiří Šindelář - STA 

 

Usnesení č. 144/20 

Rada města Milevska 

pověřuje AK Novotný jednat s Ing. Šindelářem o mimosoudním řešení sporu mezi městem 

Milevskem a Ing. Jiřím Šindelářem o zaplacení částky 1.091.213,47 Kč s přísl. dle stanoviska 

Mgr. Roberta Plachého z AK Novotný. 

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

 

E) Pravidla na odpuštění nebo odklad nájemného - OISM 

 

Usnesení č. 145/20 

Rada města Milevska 

I. rozhodla odpustit nájemné za měsíc duben 2020 subjektům (živnostníkům a firmám), které 

mají v nájmu prostory sloužící podnikání, jejichž vlastníkem je město Milevsko, a které mají 

zakázaný, popř. omezený provoz, z důvodu mimořádných opatření a vládních nařízení 

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění  

COVID-19, 

II. ukládá OISM informovat nájemce prostor sloužících podnikání (dle přílohy) o změně 

v předpisu nájmu formou výpočtových listů, popř. platebními kalendáři. 

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

 

Jednání bylo ukončeno v 17:05 hodin. 

 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


