
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 19. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 4. října 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 19. 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 18. schůze RMM a programu 19. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 26.09.2017 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu města č. 21/2017 - OF 

  3. Dodávka a montáž zastřešení kompostárny - výzva k podání nabídky - OŽP 

  4. MHD Milevsko – výsledek veřejné zakázky na výběr dopravce - ODŽ 

  5. Prodej části pozemků v ulici Sibiřská, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru - OISM 

  6. Darování části pozemků v ul. Švermova – II. etapa, v k. ú. Milevsko -  vyhlášení záměru –  

      OISM                        

  7. Nájem nemovitostí v lokalitě čistírny odpadních vod, v k. ú. Sepekov, uznání dluhu a     

      dohoda o jeho úhradě - OISM 

  8. Odvodnění hřbitova v Milevsku – I. etapa - OISM 

  9. Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích - výzva k podání nabídky - OISM 

10. Dokumenty vztahující se k předmětu nájmu v čp. 127 - OISM 

11. Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby – vyhlášení veřejné zakázky –  

      OISM 

12. Přidělení zakázky na opravu střechy - OISM 

13. Milevsko - propojení vodovodu mezi ulicí Sibiřská a M. Majerové - OISM 

14. Souhlas s přijetím účelového peněžitého daru příspěvkovou organizací - OKÚ 

15. Informace a věci ke schválení 

A) Památník legionářů regionu Milevska - MST 

B) Návrh revokace části usnesení RMM č. 333/17 - OKÚ 

C) Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Milevska – OVV 

D) Rekonstrukce toalet v pohostinství místní části Velká - OISM 

E) Udělení pamětních medailí města Milevska – STA 

F) Projednání situace ve společnosti SPOS Milevsko s. r. o. - STA 

 

Revize došlé pošty 

 

Písemné materiály k bodu č. 1 - 1 4 ,  A )  –  C )  obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy k 
originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 
- zápis č. 3/2017 ze zasedání Sportovní komise Rady města Milevska, 

- zápis č. 3/2017 ze zasedání Komise pro místní části RMM. 

 



2 

 

Schválení zápisu 18. schůze RMM a programu 19. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 18. a program 19. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 26.09.2017 - TAJ 

 

Usnesení č. 348/17 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 26.09.2017. 

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

 

2. Změna rozpočtu města č. 21/2017 - OF 

 

Usnesení č. 349/17 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 21/2017 rozpočtové opatření č. 136 a změny závazných 

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

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

 

3. Dodávka a montáž zastřešení kompostárny - výzva k podání nabídky - OŽP 

 

Usnesení č. 350/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka a montáž zastřešení 

kompostárny“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž zastřešení kompostárny“, 

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

IV. jmenuje hodnotící komisi v předloženém složení, 

V. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce, 

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

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

 

4. MHD Milevsko – výsledek veřejné zakázky na výběr dopravce - ODŽ 

 

Usnesení č. 351/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky “Výběr dopravce pro uzavření 

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

dopravě na území města Milevska“, 

II. rozhodla zadat veřejnou zakázku “Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území města 

Milevska“ dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s., Žižkova 1321/1, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 26060451, 

III. schvaluje zahájení jednání s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s., 

Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26060451 o uzavření Smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území města 

Milevska“ za kompenzaci ve výši 898.812 Kč vč. DPH, 

IV. doporučuje zařazení částky 898.812 Kč na finanční krytí Smlouvy o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území města Milevska 

do rozpočtu města na r. 2018. 

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

 

5. Prodej části pozemků v ulici Sibiřská, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru - OISM 

Na jednání se dostavil Mgr. Pavel Koutník. 
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Usnesení č. 352/17 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na prodej části pozemkové parcely 

parc. č. 352/15, dle geometrického plánu č. 3078 -79/2016 označené jako díl „a“ o výměře 

139 m
2
, části pozemkové parcely 1614/1, dle geometrického plánu č. 3078 – 79/2016 označené 

jako díl „b“ o výměře 12 m
2
 a části pozemkové parcely parc. č. 1614/3, dle geometrického plánu  

č. 3078 – 79/2016 označené jako díl „c“ o výměře  16 m
2
, v k. ú. Milevsko manželům paní 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Cena části pozemkových parcel je 

stanovena ve výši min. 200 Kč za 1 m
2
.  

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

 

6. Darování části pozemků v ul. Švermova – II. etapa, v k. ú. Milevsko -  vyhlášení záměru –  

    OISM                        

 

Usnesení č. 353/17 

Rada města Milevska 

I. doporučuje  Zastupitelstvu města Milevska schválit vyhlášení záměru na darování části 

pozemkové parcely parc. č. 1602/25, dle geometrického plánu č. 3089-52/2016 dílu „b“                     

o výměře 3 m
2
 a části pozemkové parcely parc. č. 1602/38, dle geometrického plánu č. 3089-

52/2016 dílů „ f+g+l“ o výměře 18 m
2
, v k. ú. Milevsko Jihočeskému kraji, se sídlem U Zimního 

stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska odsouhlasit bezúplatný převod části pozemkových 

parcel formou daru od Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice, a to části pozemkové parcely  parc. č. 1602/23, dle geometrického plánu č. 3089-

52/2016 díl „d“ o výměře 6 m
2
 a díl „k“  o výměře 49 m

2
 a  části pozemkové parcely parc. 

č.  1602/37, dle geometrického plánu č. 3089-52/2016 díl „i“ o výměře 35 m
2 

a díl „j“  o výměře 

127 m
2
, v k. ú. Milevsko. 

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

 

7. Nájem nemovitostí v lokalitě čistírny odpadních vod, v k. ú. Sepekov, uznání dluhu a     

    dohoda o jeho úhradě - OISM 

Rada města Milevska   o d l o ž i l a   tento bod programu na další jednání RMM. 

 

8. Odvodnění hřbitova v Milevsku – I. etapa - OISM 

 

Usnesení č. 354/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Odvodnění hřbitova v Milevsku - 

I. etapa“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Odvodnění hřbitova v Milevsku - I. etapa“, 

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

IV. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce, 

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

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

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

 

9. Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích - výzva k podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 355/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Udržovací práce na kapličce 

ve Dmýšticích“, 
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II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích“, 

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

IV. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

V. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce, 

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

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

 

10. Dokumenty vztahující se k předmětu nájmu v čp. 127 - OISM 

 

Usnesení č. 356/17 

Rada města Milevska 

schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. 101 v čp. 127 nám. E. Beneše 

Milevsko pro Českou spořitelnu, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782. 

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

 

11. Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby – vyhlášení veřejné 

zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 357/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí a schvaluje návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky „Pořízení 

automobilů pro poskytování terénní sociální služby“, 

II. schvaluje zahájení výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Pořízení automobilů pro 

poskytování terénní sociální služby“, 

III. schvaluje seznam navržených firem v upraveném znění, které budou vyzvány k podání 

nabídky, 

IV. jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 

nabídek na výběr dodavatele v navrhovaném složení, 

V. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce. 

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

 

12. Přidělení zakázky na opravu střechy - OISM 

 

Usnesení č. 358/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na akci „Výměna střešního pláště 

vstupní haly v DPS 5. května, čp. 1510, Milevsko“, 

II. rozhodla uzavřít s firmou Pavel Urban – izolatérství, Nádražní 1221, 399 01  Milevsko, 

IČ: 42405424 Smlouvu o dílo na zakázku „Výměna střešního pláště vstupní haly v DPS  

v ul. 5. května, čp. 1510, Milevsko“ za nabídkovou cenu 356.220 Kč bez DPH, 

III. schvaluje návrh Smlouvy o dílo mezi městem Milevskem a Pavlem Urbanem – izolatérství, 

Nádražní 1221, Milevsko, IČ: 42405424. 

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

 

13. Milevsko - propojení vodovodu mezi ulicí Sibiřská a M. Majerové - OISM 

 

Usnesení č. 359/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí havarijní stav vodovodu mezi ulicí Sibiřská a M. Majerové,  

II. schvaluje objednávku č. 525/2017 B. 

Přítomno: 6   pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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14. Souhlas s přijetím účelového peněžitého daru příspěvkovou organizací - OKÚ 

 

Usnesení č. 360/17 

Rada města Milevska 

souhlasí s přijetím účelového peněžitého daru ve výši 78.000,00 Kč Sociálními službami města 

Milevska, IČ: 75000750, zřízenou příspěvkovou organizací, od dárce Nadace AGROFERT, se 

sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ: 24188581. 

Přítomno: 6   pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 

 

15. Informace a věci ke schválení 

 

A) Památník legionářů regionu Milevska - MST 

 

Usnesení č. 361/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje zadávací podmínky záměru na výtvarné zpracování návrhu „Památníku legionářů 

regionu Milevska“, 

II. doplňuje hodnotící komisi o Petra Koláře, 

III. rozhodla ke zpracování studie oslovit: Jiřího Kačera, Hostivice, Zdeňka Hůlu, Praha, Alenu 

Matějku, Mnich, Paulinu Skavovu, Dolní Novosedly, Karla Kudlu, Hájek u Kovářova, Jana 

Hlavína, Sepekov a Martina Komárka, Osek. 

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

 

B) Návrh revokace části usnesení RMM č. 333/17 – OKÚ 
 

Usnesení č. 362/17 

Rada města Milevska 

I. ruší z důvodu administrativní chyby část usnesení č. 333/17 bod II. o zajištění finančního krytí 

dle bodu I. písm. d) a e) tímto rozpočtovým opatřením: 

  

 
        (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3313 5331 

 
03 0305 

Navýšení příspěvku na provoz 

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

Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres 

Písek - zrušení -19 

3313 5331 

 
03 0306 

Navýšení příspěvku na provoz 

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

Komenského Milevsko, J. A. Komenského 

1023, okres Písek  - zrušení -12 

     

Výdaje celkem -31 

     

Příjmy celkem 0 

     

Financování celkem 0 

 

II. schvaluje finanční krytí tímto opraveným rozpočtovým opatřením části bodu I. písm. d) a e) 

usnesení RMM č. 333/17 takto: 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3113 5331 

 
03 0305 

Navýšení příspěvku na provoz 

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

Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres 

Písek 19 
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3113 5331 

 
03 0306 

Navýšení příspěvku na provoz 

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

Komenského Milevsko, J. A. Komenského 

1023, okres Písek  12 

     

Výdaje celkem 31 

     

Příjmy celkem 0 

     

Financování celkem 0 

 

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

 

C) Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Milevska - OVV 

 

Usnesení č. 363/17 

Rada města Milevska 

osvědčuje, že Mgr. Ondřej Šimánek, narozen XXXXXXXXXXXXXXXXXX, se stal dne 
20.09.2017 členem Zastupitelstva města Milevska. 
Přítomno: 6   pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 

 

D) Rekonstrukce toalet v pohostinství místní části Velká - OISM 

 

Usnesení č. 364/17 

Rada města Milevska 

pověřuje OISM vypracováním rozpočtu akce „Rekonstrukce toalet v pohostinství místní části 

Velká“. 

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

 

E) Udělení pamětních medailí města Milevska – STA 

 

Usnesení č. 365/17 

Rada města Milevska 

rozhodla o udělení daru u příležitosti svátku 28. října – 4 ks pamětních medailí města Milevska 
dle předloženého seznamu. 
Přítomno: 6   pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 

 

F) Projednání situace ve společnosti SPOS Milevsko s. r. o. - STA 

 

Usnesení č. 366/17 

Rada města Milevsko plnící úkoly jediného společníka společnosti SPOS MILEVSKO s. r. o. 

odvolává pana Petra Zelenku z funkce jednatele společnosti SPOS MILEVSKO s. r. o. ke dni 

04.10.2017. 

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

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta                  místostarosta 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


