
Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 14. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 19. července 2017  

od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Mgr. Martin Třeštík – místostarosta města, Karel Procházka, 

Ing. František Koutník, Mgr. Petr Barda, Mgr. Pavel Koutník, Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Ing. Lubomír Šrámek. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 14. 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 13. schůze RMM a programu 14. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.07.2017 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 15/2017 - OF 

  3. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  4. MHD Milevsko – zadávací řízení na výběr dopravce - ODŽ 

  5. Rekonstrukce VO ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová - ODŽ 

  6. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení věcných prostředků – nákup vybavení    

      první pomoci a vybavení pro práci ve výškách“ - OKÚ 

  7. Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti se změnou nařízení vlády  

      č. 564/2006 Sb., s účinností od 01.07.2017 - STA 

  8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt "Muzeum milevských    

      maškar - 2. etapa" - OISM 

  9. SoSB na zřízení věcného břemene pro V. O. "Okružní křižovatka Masarykova - OISM 

10. Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Přestupní  

      terminál Milevsko" se SŽDC a Jihočeským krajem - OISM 

11. Doporučení ze zasedání Bytové komise Rady města Milevsko - OISM 

12. Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v čp. 145 - OISM 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. E. Destinové - OISM 

14. Zadávací dokumentace "Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko" - OISM 

15. Nájem pozemkových parcel v ulici Jarlochova, k Židovně a v lokalitě průmyslové zóny  

      "Dukelská", v k. ú. Milevsko - OISM 

16. Pozemek parc. č. st. 16/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  

      stavba čp. 164 - OISM 

17. Zrušení přelízek do obory - OISM 

18. Projekt „Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku“ –     

      podání žádosti o podporu - OKÚ  

19. Rekonstrukce šaten a pokladny ve vestibulu Domě kultury Milevsko - MST 

20. Živé Milevsko – SMART REGION - MST 

21. Informace a věci ke schválení 

A) Žádost o schválení zveřejnění loga města Milevska na webových stránkách – STA 

 

Revize došlé pošty 
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Písemné materiály k bodům č. 1–20 obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy k originálu 

zápisu. Dále radní obdrželi: 

- zápis č. 2/2017 ze zasedání Komise pro místní části RMM, 

- zápis č. 5/2017 ze zasedání Bytové komise RMM. 

 

Schválení zápisu 13. schůze RMM a programu 14. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 13. a program 14. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.07.2017 - TAJ 

 

Usnesení č. 264/17 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.07.2017. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 15/2017 - OF 

 

Usnesení č. 265/17 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 15/2017 rozpočtová opatření č. 101 - 105 a změny 

závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1. 

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

 

3. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou - OSV 

 

Usnesení č. 266/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.08.2017 přidělení bytu 1+0 č. 34 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, paní  XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

II. schvaluje s platností od 01.08.2017 přidělení bytu 1+0 č. 33 v domě s pečovatelskou službou  

5. května 1510, Milevsko, paní XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

III. schvaluje v případě odmítnutí žadatelek navrhovaných na přidělení výše uvedených bytů 

přidělení bytů náhradnicím, a to v následujícím pořadí:    

 XXXXXXXXXXXXXXXXX – 1. náhradnice (přidělení bytu od 01.08.2017), 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX – 2. náhradnice (přidělení bytu od 01.08.2017), 

IV. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemních 

smluv k přiděleným bytům. 

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

 

4. MHD Milevsko – zadávací řízení na výběr dopravce - ODŽ 

 

Usnesení č. 267/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření 

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové 

dopravě na území města Milevska“, 

II. vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy 

o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na 

území města Milevska“, 

III. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

IV. souhlasí s návrhem firem k oslovení, 

V. pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí v případě vyloučení uchazeče. 
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Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

5. Rekonstrukce VO ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová - ODŽ 

 

Usnesení č. 268/17 

Rada města Milevska 

I. rozhodla na základě provedeného průzkumu trhu formou poptávky a v souladu se směrnicí 

o zadávání VZMR městem Milevskem č. SM/11/RMM čl. 3 odst. 2 zadat rekonstrukci veřejného 

osvětlení v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová Službám města Milevska spol. s r. o., Karlova 1012, 

Milevsko, IČ: 49061186 za cenu ve výši 1.334.292,50 Kč vč. DPH, dle předložené nabídky, 

II. ukládá ODŽ zpracovat návrh Smlouvy o dílo,  

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

  

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3631 6121 

 

9 

 

Rekonstrukce svítidel VO -500,0 

3631 6121 
 

9 
 

Rekonstrukce VO Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová 500,0 
3631 6121  9  Rekonstrukce VO Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová 114,3 

     
VÝDAJE celkem 114,3 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení věcných prostředků – nákup vybavení    

    první pomoci a vybavení pro práci ve výškách“ - OKÚ 

 

Usnesení č. 269/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1617/17 reg. č. 453-01-04/17 na projekt 

„Pořízení věcných prostředků – nákup vybavení první pomoci a vybavení pro práci ve výškách“ 

pro JSDH obce Milevsko, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

            (uvedeno v tis. Kč) 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

 4122 453 02 

 

Přijetí dotace UZ 453 Pořízení věcných 

prostředků – nákup vybavení první 

pomoci a vybavení pro práci ve výškách 

                        

25,000 

5512 5137 453 02  

 

Nákup vybavení (DHDM) - dotace UZ 

453  

                               

25,000 

5512 5137  02  

Nákup vybavení (DHDM) – vlastní 

zdroje města 49,567 

5512 5139  02  

Nákup vybavení (nákup mat.j.n.) – 

vlastní zdroje města 6,714 

       

          VÝDAJE celkem 81,281 

  
 

      PŘÍJMY celkem 25,000 

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

 

7. Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti se změnou nařízení   

    vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 01.07.2017 - STA 

 

Usnesení č. 270/17 

Rada města Milevska 

určuje podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 168/2017 Sb., které 

nabylo účinnosti dnem 1. července 2017, plat ve výši dle předloženého platového výměru: 

1) XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

2) XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

3) XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

4) XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

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

 

8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt "Muzeum  

    milevských maškar - 2. etapa" - OISM 

 

Usnesení č. 271/17 

Rada města Milevska 

schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ETE 07_17 na projekt „Muzeum 

milevských maškar – 2. etapa“. 

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

 

9. SoSB na zřízení věcného břemene pro V. O. "Okružní křižovatka Masarykova“ - OISM 

 

Usnesení č. 272/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s uložením kabelu VO do pozemku ŘSD s parc. č. 2007/5 v k. ú. Milevsko 

a uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem 

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene v pozemku ŘSD 

mezi městem Milevskem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 –

Nusle. 

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

 

10. Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Přestupní  

      terminál Milevsko" se SŽDC a Jihočeským krajem – OISM 

 

Usnesení č. 273/17 

Rada města Milevska 

schvaluje Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Přestupní 

terminál Milevsko“ se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a Jihočeským krajem. 

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

 

11. Doporučení ze zasedání Bytové komise Rady města Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 274/17 

Rada města Milevska 
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I. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 12 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko 

s měsíčním nájemným 48 Kč/m
2
 se XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 

01.08.2017 do 31.07.2019, 

II. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu I. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 12 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko s měsíčním 

nájemným 48 Kč/m
2
 s XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.08.2017 

do 31.07.2019,                   

III. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 21 v čp. 737 Št. Dvořáka, Milevsko 

s měsíčním nájemným 48 Kč/m
2
 s XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.08.2017 

do 31.07.2018, 

IV. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu III. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 21 v čp. 737 Št. Dvořáka, Milevsko s měsíčním 

nájemným 48 Kč/m
2
 s XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.08.2017 

do 31.07.2018,                   

V. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 17 v čp. 776 Čs. armády, Milevsko 

s měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
 s XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.08.2017 

do 31.07.2018 za podmínky, že ukončí dohodou nájem bytu č. 7 v čp. 619 Sokolovská, Milevsko 

k 31.07.2017, 

VI. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu V. schvaluje 

opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 17 v čp. 776 Čs. armády, Milevsko s minimálním 

měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
,                   

VII. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemních smluv na nájem bytu a dohody o ukončení 

nájemní  smlouvy,                                                                                                               

VIII. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout byt č. 8 v čp. 413 Gen. Svobody s minimálním 

měsíčním nájemným 40,00 Kč/ m
2
, s ohledem na sníženou kvalitu bytu – základní příslušenství 

není součástí bytu, je společné pro 5 bytů. 

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

 

12. Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v čp. 145 - OISM 

 

Usnesení č. 275/17 

Rada města Milevska 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor (prostor sloužící podnikání) 

č. 101 v čp. 145 Riegrova, Milevsko k 30.09.2017 pro Radku Bláhovou, Nádražní 1221, 

Milevsko, IČ: 12893129.  

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

 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. E. Destinové - OISM 

 

Usnesení č. 276/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene pro plynovou přípojky v pozemku města Milevska 

s parc. č. 429/98 v k. ú. Milevsko ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, 

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, pro 

zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska s parc. č. 429/98  

v k. ú. Milevsko.  

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

 

14. Zadávací dokumentace "Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko" - OISM 
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Usnesení č. 277/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Okružní křižovatka silnic I/19 

a II/105 Milevsko“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 

Milevsko“, 

III. bere na vědomí, že organizátorem výběrového řízení dle smlouvy o společnosti je SÚS JčK, 

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

V. schvaluje předložený návrh o dílo. 

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

 

15. Nájem pozemkových parcel v ulici Jarlochova, k Židovně a v lokalitě průmyslové zóny  

      "Dukelská", v k. ú. Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 278/17 

Rada města Milevska 

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění uzavřenou mezi Královskou kanonií 

premonstrátů na Strahově, se sídlem Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1 a městem 

Milevskem, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  k pozemkové parcele parc. č. 1833 

o výměře 588 m
2
, k pozemkové parcele parc. č. 1978/1 o výměře 2822 m

2
, k pozemkové parcele 

parc. č. 1978/2 o výměře 726 m
2
 a  k pozemkové parcele 1984/1 o výměře 2428 m

2
, v k. ú. 

Milevsko. Nájem se sjednává na dobu neurčitou.  Cena nájmu je stanovena ve výši 1 Kč za rok.  

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

 

16. Pozemek parc. č. st. 16/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  

      stavba čp. 164 - OISM 

 

Usnesení č. 279/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost převzetí domu čp. 164 a navazujících nemovitostí podanou 

JUDr. Jaroslavem Horkým, zmocněným společností MAJAAL, s. r. o. se sídlem v Praze 

k zastupování ve věci veškerých právních jednání s tím souvisejících, 

II. bere na vědomí obsah protokolu o předání klíčů nemovitosti čp. 164 Masarykova ze dne 

17.03.2017 a obsah protokolu o předání nemovitosti ze dne 28.06.2017, 

III. bere na vědomí vyřazení domu čp. 164 včetně garáží z majetku města Milevska, 

IV. bere na vědomí ukončení pojištění domu čp. 164 včetně garáží, 

VI. bere na vědomí provedení přepisů 3 odběrních míst elektrické energie pro společné prostory 

domu čp. 164 na nového vlastníka domu. Současný dodavatel f. E.ON Energie, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 26078201, 

VII.  bere na vědomí ukončení Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod ze dne 

12.05.2003, uzavřené s firmou Čevak a. s. Severní 8/2264, České Budějovice, IČ: 60849657, a to 

formou Žádosti o změnu odběratele,  

VIII.  schvaluje Dodatkem č. 3 ke smlouvě č. 36/2002 ze dne 02.01.2002 o pronájmu kontejnerů 

na odpad, uzavřené se Službami Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, Milevsko, 

IČ: 49061186 změnit – upravit počet pronajímaných kontejnerů na 13 kusů s účinností od 

01.07.2017 s tím, že ostatní ujednání smlouvy zůstanou v platnosti beze změn.  

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

 

17. Zrušení přelízek do obory - OISM 

 

Usnesení č. 280/17 

Rada města Milevska 
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nesouhlasí se zrušením přelízek do Obory Květov. 

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

 

18. Projekt „Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů  

      v Milevsku“ – podání žádosti o podporu - OKÚ  

 

Usnesení č. 281/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Modernizace, konektivita a transparentnost 

informačních systémů v Milevsku“, 

II. schvaluje podání žádosti o podporu do Integrovaného operačního programu, výzva č. 28 - 

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, na projekt „Modernizace, konektivita 

a transparentnost informačních systémů v Milevsku“,  

III. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 10 % z celkových předpokládaných 

způsobilých výdajů projektu, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

            
(uvedeno v 

tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

6171 5166 

 

2 6196 Zpracování žádosti o dotaci 18,15 

6171 5166  2 6195 Zpracování studie proveditelnosti 167,59 

     
VÝDAJE celkem 185,74 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

       

V. bere na vědomí  Analýzu stavu ICT a narovnání stavu E-SPISU. 

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

 

19. Rekonstrukce šaten a pokladny ve vestibulu Domě kultury Milevsko - MST 

 

Usnesení č. 282/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje realizaci investičního požadavku INP-435 „Rekonstrukce šaten a pokladny ve 

vestibulu Domu kultury Milevsko“ v období 8/2017 ve výši 450.000 Kč dle přílohy P2.  

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

            
(uvedeno v 

tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3392 6351   08 506 Investiční příspěvek pro DK Milevsko 450,00 

              

              

              

          VÝDAJE celkem 450,00 

  
 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

20. Živé Milevsko – SMART REGION - MST 
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Usnesení č. 283/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje organizační a řídící strukturu projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION podle 

předloženého návrhu, 

II. doporučuje zastupitelstvu města zřídit novou organizační složku města Milevska pro projekt 

ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION ke dni 01.09.2017, 

III. bere na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka Jánského na členství v projektovém týmu, 

IV. jmenuje členem projektového týmu Bc. Víta Kratochvíla, 

V. jmenuje mentory pro jednotlivé oblasti projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION: 

 Podnikatelský park Milevsko – Mgr. Martin Třeštík 

 Doprava a veřejný prostor – Ing. Ivan Radosta 

 Kultura a cestovní ruch – Bc. Vít Kratochvíl 

VI. jmenuje koordinátorem projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION pana Víta Krále. 

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

 

21. Informace a věci ke schválení 

 

A) Žádost o schválení zveřejnění loga města Milevska na webových stránkách – STA 

 

Usnesení č. 284/17 

Rada města Milevska 

uděluje souhlas k použití znaku města Milevska na webových stránkách: JIHOČESKÉ 

CENTRUM pro zdravotně postižené a seniory, Palackého sady 185, 397 01 Písek. 

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

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 14 – MM 27654/2017 – JIHOČESKÉ CENTRUM pro zdravotně postižené a seniory – 

žádost o schválení zveřejnění loga města Milevska na webových stránkách – projednáno v rámci 

bodu A). 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.                Mgr. Martin Třeštík v. r. 

starosta města                                   místostarosta 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


