
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 18. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. září 2017  

od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Omluven: Ing. Lubomír Šrámek. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 18. 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 17. schůze RMM a programu 18. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 13.09.2017 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 18/2017 - OF 

  3. Dohoda o spolupráci – údržba turistických tras - OŽP 

  4. Rekultivace 3. etapy skládky Jenišovice - OŽP 

  5. Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová - ODŽ 

  6. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  7. Žádost o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2018 - OSV 

  8. Nabídka darování venkovní kamery - OKÚ 

  9. Návrh vedení evidence zřízených příspěvkových organizací v integrovaném agendovém  

      informačním systému registru osob - OKÚ 

10. Navýšení příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - OKÚ 

11. Souhlas města a smlouva o právu provést stavbu parkoviště 1. ZŠ - OISM 

12. Evidence a správa pohledávek k 31.08.2017 – nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

13. Doporučení ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

14. Změny v nájemních smlouvách, záměr pronájmu – předmět nájmu byt - OISM 

15. Žádost o pronájem nemovitosti ve vlastnictví města – budova čp. 417 - OISM 

16. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene v ul. Kpt. Nálepky - OISM 

17. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene v ul. Dukelská - OISM 

18. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „U spojky“, v k. ú.  Milevsko – ukončení  

      záměru - OISM 

19. Dohoda o ukončení nájmu k části pozemku v ulici Nádražní, v k. ú.  Milevsko - OISM 

20. Smlouva o právu provést stavbu - Švermova III. etapa - OISM 

21. Smlouva o právu provést stavbu - SŽDC - Přestupní terminál Milevsko - OISM 

22. Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM - vyhodnocení veřejné  

      zakázky – TAJ 

23. Informace a věci ke schválení 

A) PD – Zastřešení víceúčelového hřiště“ – dodatek č. 1 - OISM 

B) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - ODŽ 

 

Revize došlé pošty 

 

Písemné materiály k bodu č. 1 -  22 ,  A ) ,  B )    obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy 
k originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 
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- zápis č. 4 z jednání Sociální komise RMM, 
- zápis č. 4 z jednání Komise životního prostředí RMM. 
 

Schválení zápisu 17. schůze RMM a programu 18. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 17. a program 18. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 13.09.2017 - TAJ 

 

Usnesení č. 324/17 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 13.09.2017. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 18/2017 - OF 

 

Usnesení č. 325/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 20/2017 rozpočtová opatření č. 128 - 131 a změny 

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

II. schvaluje změnu Přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle přílohy č. 2. 

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

 

3. Dohoda o spolupráci – údržba turistických tras - OŽP 

 

Usnesení č. 326/17 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený návrh Dohody o spolupráci mezi KČT, odbor Milevsko, ZO ČSOP 

Milevsko a městem Milevskem v záležitosti údržby některých turistických tras v regionu 

Milevska. 

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

 

4. Rekultivace 3. etapy skládky Jenišovice - OŽP 

 

Usnesení č. 327/17 

Rada města Milevska 

I. rozhodla zadat zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby „Rekultivace 3. etapy 

skládky Milevsko-Jenišovice“ přímo společnosti Projekta Tábor s. r. o., Fugnerova 859/13, 

390 02 Tábor, IČ: 25187082, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3725 5169   7 
 

Navýšení výdajů na zpracování PD stavby 
„Rekultivace 3. etapy skládky Jenišovice“ 100 

              

              

              

          VÝDAJE celkem 100 

  
 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 
 

Přítomno: 5    pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
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5. Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová - ODŽ 

 

Usnesení č. 328/17 

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 opravu chodníků v ul. 

Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová Službám Města Milevska spol. s r. o., Karlova 1012, Milevsko, 

IČ: 49061186 za cenu ve výši 1.111.990 Kč vč. DPH, dle předložené nabídky, 

II. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

 

6. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

 

Usnesení č. 329/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.10.2017 přidělení bytu 1+0 č. 32 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

II. schvaluje v případě odmítnutí žadatelky navrhované na přidělení výše uvedeného bytu 

přidělení bytu náhradnici paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (přidělení bytu od 01.10.2017), 

III. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemní 

smlouvy k přidělenému bytu. 

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

 

7. Žádost o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2018 - OSV 

 

Usnesení č. 330/17 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci 

na program Podpora terénní práce pro rok 2017 ze státního rozpočtu České republiky 

na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka v souladu s podmínkami, 

které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování 

neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. 

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

 

8. Nabídka darování venkovní kamery - OKÚ 

 

Usnesení č. 331/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s přijetím daru, venkovní kamery HIKVISIO, model DS-2CD2T22WD-I8, sériové 

č.  DS-2CD2T22WD, v hodnotě 4.528,00 Kč s DPH, od firmy MICROCOMP, spol. s r. o., 

IČ: 40755878, do vlastnictví města Milevska,  

II. schvaluje obsah předloženého návrhu darovací smlouvy, 

III. pověřuje starostu města Milevska podpisem darovací smlouvy.            

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

 

9. Návrh vedení evidence zřízených příspěvkových organizací v integrovaném agendovém  

    informačním systému registru osob - OKÚ 

 

Usnesení č. 332/17 

Rada města Milevska 
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I. schvaluje předložený návrh na vedení evidence zřízených příspěvkových organizací 

v integrovaném agendovém informačním systému registru osob.  

II. pověřuje JUDr. Jiřího Hradila, zařazeného do odboru kanceláře úřadu, vkladem dat zřízených 

příspěvkových organizací do integrovaného agendového informačního systému registru osob a 

jejich průběžnou aktualizací. 

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

 

10. Navýšení příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - OKÚ 

 

Usnesení č. 333/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) příspěvkovým organizacím: 

a) Milevskému muzeu o částku 109.770,00 Kč dle přílohy č. 1 a plán výnosů a nákladů 

na rok 2007 dle přílohy č. 6, 

b) Městské knihovně v Milevsku o částku 124.750,00 Kč dle přílohy č. 2 a plán výnosů a 

nákladů na rok 2017 dle přílohy č. 7, 

c) Domu kultury v Milevsku o částku 79.000,00 Kč dle přílohy č. 3 a plán výnosů a 

nákladů na rok 2017 dle přílohy č. 8, 

d) 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, o částku 

18.035,00 Kč dle přílohy č. 4 a plán nákladů a výnosů na rok 2017 dle přílohy č. 9.   

e) 2. základní škole J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, 

o částku 12.000,00 Kč dle přílohy č. 5 a plán nákladů a výnosů na rok 2017 dle 

přílohy č. 10, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3315 5331 
 

08 0502 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro Milevské muzeum dle 

přílohy č. 6 110 

3314 5331 
 

08 0503 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro Městskou knihovnu 

v Milevsku dle přílohy č. 7 125 

3392 5331 
 

08 0506 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro Dům kultury Milevsko 

dle přílohy č. 8 79 

3313 5331 
 

03 0305 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro 1. základní školu T. G. 

Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres 

Písek, dle přílohy č. 9 19 

3313 5331 
 

03 0306 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro 2. základní školu J. A. 

Komenského Milevsko, J. A. Komenského 

1023, okres Písek, dle přílohy č. 10  12 

     

Výdaje celkem 345 

     

Příjmy celkem 0 

     

Financování celkem 0 

 

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

 

11. Souhlas města a smlouva o právu provést stavbu parkoviště 1. ZŠ - OISM 

 

Usnesení č. 334/17 
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Rada města Milevska 

I. souhlasí s provedením rozšíření parkoviště pro zaměstnance 1. ZŠ na pozemku ve vlastnictví 

města Milevska s parc. č. st. 668/1 v k. ú. Milevsko, jehož investorem bude 1. ZŠ TGM 

Milevsko, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko, 

II. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Milevskem a 1. ZŠ TGM 

Milevsko, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko, 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj.  příslušných odborů Městského úřadu Milevsko, ale je souhlasem za vlastníka dotčeného 

pozemku. 

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

 

12. Evidence a správa pohledávek k 31.08.2017 – nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

 

Usnesení č. 335/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informaci o evidenci a správě pohledávek k 31.08.2017 ze závazků vzniklých 

uzavřením nájemních smluv na nájem prostor bytových a nebytových,  

II. rozhodla vymáhat pohledávky dle přílohy P3 soudně prostřednictvím smluvní advokátní 

kanceláře,  

III. schvaluje vyřazení pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti dle přílohy  P4 (ve výši 

jednotlivé pohledávky do 20.000,00 Kč),  

IV. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit vyřazení pohledávek z důvodu jejich 

nevymahatelnosti dle přílohy P4  (ve výši jednotlivé pohledávky nad 20.000,00 Kč). 

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

 

13. Doporučení ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

 

Usnesení č. 336/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 8 v čp. 720 Sokolovská Milevsko 

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

01.10.2017 do 30.09.2019, 

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

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 8 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko s měsíčním 

nájemným 48 Kč/m
2
 s XXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018,                   

III. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemní smlouvy na nájem  bytu,                                                                                                              

IV. schvaluje opakovaně 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: 5    pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

 

14. Změny v nájemních smlouvách, záměr pronájmu – předmět nájmu byt - OISM 

 

Usnesení č. 337/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje změnu nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 11 v čp. 127 nám. E. Beneše, 

Milevsko ve smluvní straně nájemce pro XXXXXXXXXXXX, nově jako jediného nájemce,                                                   

II. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 5 v čp. 413 Gen. Svobody, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do  31.03.2018,  

III. schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 18 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXX na dobu určitou do  31.12.2017, 

IV. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko dohodou 

k 30.09.2017 pro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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V. pověřuje vedoucího OISM podpisem dohody a dodatků k nájemním smlouvám na byty, 

VI. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout byt č. 11 v čp. 775 P. Bezruče s minimálním měsíčním 

nájemným 54,00 Kč/m
2
. 

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

 

15. Žádost o pronájem nemovitosti ve vlastnictví města – budova čp. 417 - OISM 

 

Usnesení č. 338/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Milevska podanou 

spolkem Šrot, z. s. z Milevska, 

II. bere na vědomí informaci o budově čp. 417 v Sokolovské ulici a jejím využití, 

III. rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout nemovitost – budovu čp. 417 v ul. Sokolovská.  

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

 

16. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene v ul. Kpt. Nálepky - OISM 

 

Usnesení č. 339/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Kpt. Nálepky, Čermáková: NN příp.“ E.ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, provedl uložení el. kabelu a uzemnění 

v pozemcích města Milevska s parc. č. 1665 a 563/3 v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. III  ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milevskem a společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

17. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene v ul. Dukelská - OISM 

 

Usnesení č. 340/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice provedl propojení plynovodního řadu v ul. Dukelská. Plynovodní propoj bude uložen 

v pozemcích ve vlastnictví města Milevska s parc. č. 1614/1, 1621/35, 1621/36, 1621/38, 373/104, 

373/105, 373/103, 373/9, 373/84, 2298/9, 2298/8, 2298/7, 2298/5, 2298/4, 2298/3 a 2298/2 v  k. ú. 

Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v příloze č. 2 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice v upraveném znění, 

III. souhlasí, aby investor stavby E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice provedl rekonstrukci plynovodního řadu v ul. Dukelská, F. Kudláčka a L. Janáčka. 

Plynovodní potrubí bude vyměněno v pozemcích ve vlastnictví města Milevska s parc. č. 2298/4, 

2298/2, 2298/1, 354/3, 353/1, 352/1, 349/1, 349/4, 348/6, 327/26 a 333/56 v  k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v příloze č. 1 k souhlasu. 

IV. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  
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Přítomno: 5    pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

 

18. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „U spojky“, v k. ú.  Milevsko – ukončení  

      záměru - OISM 

 

Usnesení č. 341/17 

Rada města Milevska 

schvaluje   pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1534/28 o výměře cca 4000 m
2
, v k. ú. 

Milevsko Zemědělskému družstvu Milevsko, se sídlem Velká 81, 399 01 Milevsko na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou pěti roků. Cena pronájmu bude ve výši 3.000 Kč za 1 ha a rok.  

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

 

19. Dohoda o ukončení nájmu k části pozemku v ulici Nádražní, v k. ú.  Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 342/17 

Rada města Milevska 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy v předloženém znění, uzavřenou mezi městem 

Milevskem, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko a panem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dohodou o ukončení nájemní smlouvy 

zaniká pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1654 o výměře cca 93 m
2
, v k. ú. Milevsko.  

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

 

20. Smlouva o právu provést stavbu - Švermova III. etapa - OISM 

 

Usnesení č. 343/17 

Rada města Milevska 

souhlasí s návrhem smlouvy o právu provést stavbu – Švermova III. etapa. 

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

 

21. Smlouva o právu provést stavbu - SŽDC - Přestupní terminál Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 344/17 

Rada města Milevska 

schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizací: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ  110 00, IČ: 70994234, v rámci stavby 

„Přestupní terminál Milevsko“. 

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

 

22. Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM - vyhodnocení veřejné  

      zakázky – TAJ 

Tento bod byl projednán po schválení bodu B). Na jednání se dostavil Mgr. Třeštík. 

 

Usnesení č. 345/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Poskytování 

mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM“, 

II. schvaluje znění Rámcové dohody předložené společností O2 Czech Republic a. s., 

Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4, po doplnění příloh, 

III. rozhodla uzavřít Rámcovou dohodu na veřejnou zakázku „Poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb v sítích GSM“ se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 

266/2, 140 22  Praha 4 – IČ: 60193336, za nabídkovou cenu 972.360,00 Kč bez DPH, 

tj. 1.176.555,60 Kč vč. DPH. 
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IV. schvaluje ukončení Rámcové dohody uzavřené dne 05.02.2013 mezi městem Milevskem a 

společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4.  

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

 

23. Informace a věci ke schválení 

 

 

A) PD – Zastřešení víceúčelového hřiště“ – dodatek č. 1 - OISM 

 

Usnesení č. 346/17 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0174/2017 mezi městem Milevskem a 

KONSTRUKT s. r. o., Pražská třída 800, 500 04  Hradec Králové na dodaní projektové 

dokumentace na akci „Zastřešení víceúčelového hřiště u sportovní haly Milevsko“ 

s prodloužením termínu předání PD do 20.11.2017 a vyřízení inženýringu včetně nabytí právní 

moci územního rozhodnutí a stavebního povolení do 31.03.2018. 

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

 

B) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - ODŽ 

 

Usnesení č. 347/17 

Rada města Milevska 

schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 

Milevskem a Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje 

Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Písek, uzavíranou v souvislosti se stavbou 

„Milevsko – nám. E. Beneše – VO 1. a 2. etapa“. 

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

 

 

Revize došlé pošty  

 

Dopis č. 16 – čj. MM 36723//2017 – Proactive z. s. Milevsko, J. A. Komenského 1034, Milevsko 

– situace ohledně vyřazení tréninkového koberce z provozu sportovní haly – předán OISM a 

jednateli SPOS Milevsko s. r. o. 

  

 

Jednání bylo ukončeno v 19:05 hodin. 

 

 

 

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

starosta                  místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


