
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 24. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 6. prosince 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, Ing. František Koutník, Ing. Lubomír Šrámek, Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Mgr. Pavel Koutník. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 24. 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: 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.11.2017 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu města č. 26/2017 - OF 

  3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady  

      s účinností od 1. ledna 2018 - OF 

  4. Dodatek č. 1 smlouvy o zabezpečení svozu a odstranění směsného komunálního odpadu -  

      OŽP 

  5. Dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ - OŽP 

  6. Smlouva o spolupráci – oddělený sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků - OŽP 

  7. Žádost o příspěvek do investičního fondu - OSV 

  8. Smlouva o zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku na kalendářní 

      rok 2018 - OSV 

  9. Dodatek č. I ke Smlouvě SML 357/2017 – PD stavební úpravy chodníků a přechodů v ul.  

      Nádražní a Sažinova - ODŽ 

10. Žádost o dotaci – První milevské Nokturno - ORR 

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

      - OISM 

12. Prodej pozemků v lokalitě „Dvorčice“, v k. ú. Milevsko - OISM 

13. Dohoda o ukončení nájmu části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú. Milevsko -   

      vyhlášení záměru na pronájem - OISM 

14. Prodloužení nájemních smluv - předmět nájmu byt - OISM 

15. Změny v nájemních smlouvách - předmět nájmu byt - OISM 

16. Dokument vztahující se k předmětu nájmu v čp. 145 - OISM 

17. Záměr změnit Smlouvu o nájmu č. MM 34/2008 - OISM 

18. Řešení podstatného porušení smluvních povinností - OISM 

19. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelového daru – 1. ZŠ - OKÚ 

20. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených finančních darů – 2. ZŠ - OKÚ 

21. Žádost o úpravu závazného ukazatele účtu 521 – 1. ZŠ - OKÚ 

22. Žádost o navýšení provozního příspěvku Městská knihovna v Milevsku - OKÚ 

23. Informace a věci ke schválení 

A) Finanční narovnání provedeného technického zhodnocení - OISM 

B) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2018 pro      

     SPOS MILEVSKO - ORR 

C) Dodatek č. 1 k SoD „Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko“ - OISM 
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Revize došlé pošty 

 

Písemné materiály k bodu č. 1 – 22  A)  –  C )  obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy 
k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 12 z jednání Investiční komise RMM dne 
04.12.2017. 
 

Schválení zápisu 23. schůze RMM a programu 24. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 23. a program 24. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.11.2017 - TAJ 

 

Usnesení č. 447/17 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.11.2017. 

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

 

2. Změna rozpočtu města č. 26/2017 - OF 

 

Usnesení č. 448/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 26/2017 rozpočtová opatření č. 162–169 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. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady  

    s účinností od 1. ledna 2018 - OF 

 

Usnesení č. 449/17 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vydat „Obecně závaznou vyhlášku města Milevska 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů“ ve znění dle přílohy č. 1 v upraveném znění. 

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

 

4. Dodatek č. 1 smlouvy o zabezpečení svozu a odstranění směsného komunálního odpadu –  

    OŽP 

 

Usnesení č. 450/17 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 smlouvy č. 214/2007 o zabezpečení svozu a odstranění 

směsného komunálního odpadu, uzavřené se Službami Města Milevska, spol. s r. o., Karlova  

čp. 1012, 399 01 Milevsko, IČ: 49061186 v upraveném znění.  

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

 

5. Dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ - OŽP 

 

Usnesení č. 451/17 

Rada města Milevska 

schvaluje Dotační program ,,Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ a s ním související návrh 

veřejnoprávní smlouvy a návrh žádosti o dotaci. 
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Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 

6. Smlouva o spolupráci – oddělený sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků - OŽP 

 

Usnesení č. 452/17 

Rada města Milevska 

schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci uzavřenou za účelem odděleného sběru 

upotřebených potravinářských olejů a tuků se společností EKO-PF s. r. o. se sídlem Hlincová 

Hora čp. 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ: 62525816. 

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

 

7. Žádost o příspěvek do investičního fondu - OSV 

 

Usnesení č. 453/17 

Rada města Milevska 

neschvaluje poskytnutí příspěvku do investičního fondu Domova pro seniory Světlo, 

IČ: 70869812, se sídlem Drhovle 44, 397 01 Písek. 

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

 

8. Smlouva o zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku na kalendářní rok       

    2018 - OSV 

 

Usnesení č. 454/17 

Rada města Milevska 

I. rozhodla v souladu s článkem 3 odst. 2 směrnice města Milevska SM/11/RMM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem využít pro zajištění přepravy občanů 

města Milevska nad 70 let věku na linkách 360051, 360059, 360062, 360067, 360068 a 360070 

přepravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, 

II. schvaluje předložený návrh Smlouvy o zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let 

věku na kalendářní rok 2018. 

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

 

9. Dodatek č. I ke Smlouvě SML 357/2017 – PD stavební úpravy chodníků a přechodů v ul.  

    Nádražní a Sažinova – ODŽ 

 

Usnesení č. 455/17 

Rada města Milevska 

rozhodla neuzavřít Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo č. SML 357/2017 „Projektová dokumentace 

na stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce s bezbariérovým řešením a nasvětlením 

přechodů v ul. Nádražní a Sažinova v Milevsku“ a vyvolat jednání s dodavatelem o uplatnění 

sankcí vyplývajících z bodu VI. odst. 6 smlouvy a v té souvislosti prověřit, zda termín 30.04.2018 

nebude posunut. 

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

 

10. Žádost o dotaci – První milevské Nokturno - ORR 

Na jednání se dostavil Mgr. Barda. 

 

Usnesení č. 456/17 

Rada města Milevska 

schvaluje  
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a) poskytnutí neinvestiční dotace pro LUPULUS, spol. s r. o., Praha 6, Veleslavín,  

Pod novým lesem 408/9, IČ: 00569739, ve výši 8.000 Kč na zajištění akce První 

milevské Nokturno, 

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle návrhu v příloze P1, 

c) finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v tis. Kč OdPa Položka ORG 

3635  5169    8   

Přesun nedočerpaných prostředků - 

územní plánování – správa ÚAP -8  

3399 5213  8 678 

Navýšení  - dotace pro LUPULUS,  

spol. s r. o.               8 

          VÝDAJE celkem 0  

          PŘÍJMY celkem 0  

 

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

 

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

      - OISM 

 

Usnesení č. 457/17 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska  schválit darování části pozemkové parcely parc. 

č. 1602/25, dle geometrického plánu č. 3089-52/2016 díl „b“ o výměře 3 m
2
 a části pozemkové 

parcely parc. č. 1602/38, dle geometrického plánu č.3089-52/2016 díly „ 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. 

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

 

12. Prodej pozemků v lokalitě „Dvorčice“, v k. ú. Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 458/17 

Rada města Milevska 

I. doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska  vyhlásit záměr na prodej pozemkové parcely 

parc. č. 1987/1 o výměře 114 m
2
 a části pozemkové parcely parc. č. 1981, dle geometrického 

plánu č. 3117-23/2017 označené jako pozemková parcela parc. č. 1981/2 o výměře cca 438 m
2
, 

v k. ú. Milevsko společnosti VEBA PLYN a. s., se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko, 

II. pověřuje OISM k jednání o narovnání bezdůvodného obohacení na základě užívání pozemků.  

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

 

13. Dohoda o ukončení nájmu části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú. Milevsko -   

      vyhlášení záměru na pronájem - OISM 

 

Usnesení č. 459/17 

Rada města Milevska 

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

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

kterou se ukončuje nájem k části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře 54 m
2
, v k. ú. 

Milevsko ke dni 31.12.2017,  

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 54 m
2
, v k. ú. Milevsko na dobu neurčitou. Cena pronájmu je stanovena ve výši min. 1 

Kč za 1 m
2
 a rok.  
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Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 

14. Prodloužení nájemních smluv - předmět nájmu byt - OISM 

 

Usnesení č. 460/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 12 v čp. 127 nám. E. Beneše, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019, 

II. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 11 v čp. 147 Riegrova, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019,  

III. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 9 v čp. 246 Havlíčkova, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019,  

IV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 6 v čp. 246 Havlíčkova, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019,  

V. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 14 na byt č. 6 v čp. 413 Gen. Svobody, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019,  

VI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 2 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro XXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019, 

VII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 10 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019, 

VIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 24 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019,  

IX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 9 na byt č. 4 v čp. 145 Riegrova, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

X. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 12 v čp. 145 Riegrova, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 10 v čp. 145 Riegrova, 

Milevsko pro XXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 6 na byt č. 9 v čp. 737 Št. Dvořáka, 

Milevsko pro XXXXXXXXX  na dobu určitou do 31.12.2018,  

XIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 12 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XIV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 8 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 8 na byt č. 13 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XVI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 21 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XVII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 22 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXX  na dobu určitou do 31.12.2018,  

XVIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 12 na byt č. 1 v čp. 619 

Sokolovská, Milevsko pro XXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018, 

XIX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 2 v čp. 619 Sokolovská, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 1 v čp. 391 Husovo nám., 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XXI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 20 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XXII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 16 v čp. 737 Št. Dvořáka, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018, 
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XXIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 9 na byt č. 14 v čp. 737 

Št. Dvořáka, Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou 

do 31.12.2018,  

XXIV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 11 v čp. 147 Riegrova, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XXV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 5 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XXVI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 15 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XXVII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 10 na byt č. 2 v čp. 147 Riegrova, 

Milevsko pro manžele XXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2018,  

XXVIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 8 na byt č. 3 v čp. 413 

Gen. Svobody, Milevsko pro XXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 30.06.2018 

za předpokladu plnění dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 

XXIX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 3 v čp. 737 Št. Dvořáka, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 30.06.2018 za předpokladu úhrady 

běžného měsíčního předpisu za měsíc prosinec 2017 a úhrady stávajícího dluhu v celé výši do 

31.12.2017, 

XXX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 10 na byt č. 7 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXX na dobu určitou do 30.06.2018 za předpokladu úhrady běžného 

měsíčního předpisu za měsíc prosinec 2017 a úhrady stávajícího dluhu v celé výši do 31.12.2017,  

XXXI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 10 na byt č. 6 v čp. 619 Sokolovská, 

Milevsko pro XXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou do 30.06.2018 za předpokladu 

úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc prosinec 2017 a úhrady stávajícího dluhu v celé 

výši do 31.12.2017,  

XXXII. pověřuje vedoucího OISM podpisem dodatků k nájemním smlouvám na byty. 

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

 

15. Změny v nájemních smlouvách - předmět nájmu byt - OISM 

 

Usnesení č. 461/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje změnu nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 10 v čp. 127 nám. E. Beneše 

Milevsko ve smluvní straně nájemce, kdy XXXXXXXXXXXXXXXX, bude uvedena jako 

společný nájemce s Bohumilem Brejchou, 

II. schvaluje změnu nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 3 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko 

ve smluvní straně nájemce pro XXXXXXXXXXXXXXXX, nově jako jediného nájemce, 

III. pověřuje vedoucího OISM podpisem dodatků k nájemním smlouvám na byty. 

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

 

16. Dokument vztahující se k předmětu nájmu v čp. 145 - OISM 

 

Usnesení č. 462/17 

Rada města Milevska 

schvaluje Nájemní smlouvu na nájem prostor sloužících podnikání č. 101 v čp. 145 Riegrova 

Milevsko pro Pekařství U Malých, s. r. o., se sídlem v Bernarticích, Náměstí svobody 21, 

IČ: 05596670. 

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

 

17. Záměr změnit Smlouvu o nájmu č. MM 34/2008 - OISM 

 

Usnesení č. 463/17 
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Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost nájemce o změnu smlouvy na nájem nebytových prostor č. 101 v čp. 1 

nám. E. Beneše,   

II. schvaluje zveřejnit záměr změnit Smlouvu o nájmu č. MM 34/2008 pro nájemce prostoru 

sloužícího podnikání č. 101 (kavárna) v čp. 1 nám. E. Beneše. 

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

 

18. Řešení podstatného porušení smluvních povinností - OISM 

 

Usnesení č. 464/17 

Rada města Milevska 

I. rozhodla vypovědět ve smyslu ust. § 2291 odst. 1) a 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, nájem bytu č. 3 v čp. 6 nám. E. Beneše Milevsko XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

II. schvaluje výpověď nájmu bytu č. 3 v čp. 6 nám. E. Beneše Milevsko pro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

III. rozhodla vymáhat pohledávku dle přílohy P2 soudně prostřednictvím smluvní advokátní 

kanceláře.      

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

 

19. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelového daru – 1. ZŠ - OKÚ 

 

Usnesení č. 465/17 

Rada města Milevska 

souhlasí s tím, aby 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, 

přijala od Českého olympijského výboru, IČ: 48546607, účelový dar ve formě sportovního 

vybavení v hodnotě 20.000 Kč. 

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

 

20. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených finančních darů – 2. ZŠ - OKÚ 

 

Usnesení č. 466/17 

Rada města Milevska 

souhlasí s tím, aby 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres 

Písek, přijala účelově určené finanční dary: 

 

a) ve výši 500 Kč od  KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o., Na Tržšti 240, 399 01 

Milevsko, IČ: 03235700, 

b) ve výši 2.000 Kč od G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly, s.r.o., J. A. Komenského 

943, 399 01 Milevsko, IČ: 28158130, 

c) ve výši 2.000 Kč od Ing. Klukáčka, MBA, J. A. Komenského 1130, 399 01 Milevsko. 

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

 

21. Žádost o úpravu závazného ukazatele účtu 521 – 1. ZŠ - OKÚ 

 

Usnesení č. 467/17 

Rada města Milevska 

schvaluje 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, navýšení 

závazného ukazatele účtu 521 o celkem 46.860 Kč dle přílohy P1 a plán výnosů a nákladů na  

rok 2017. 

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

 

22. Žádost o navýšení provozního příspěvku Městská knihovna v Milevsku - OKÚ 
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Usnesení č. 468/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) Městské knihovně v Milevsku 

o částku 35.000 Kč dle přílohy P1 a plán výnosů a nákladů pro rok 2017, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3314 5331 

 
08 0503 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro Městskou knihovnu 

v Milevsku  35 

     

Výdaje celkem 35 

     

Příjmy celkem 0 

     

Financování celkem 0 

 

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

 

23. Informace a věci ke schválení 

 

A) Finanční narovnání provedeného technického zhodnocení - OISM 

 

Usnesení č. 469/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje finanční a majetkové narovnání provedeného technického zhodnocení na budově 

čp. 1510 se Sociálními službami města Milevska formou poskytnutého finančního příspěvku ve 

výši 189.621 Kč. 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:   

 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

4359 6351 

 

05 511 Poskytnutí investičního příspěvku SSMM 189,63 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     
VÝDAJE celkem 189,63 

     
PŘÍJMY celkem 

 
     

FINANCOVÁNÍ celkem 

  

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

 

 

B) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2018 pro      

     SPOS MILEVSKO - ORR 

 

Usnesení č. 470/17 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci na rok 2018 pro SPOS MILEVSKO s. r. o., IČ: 26030756,  

ve výši 8.400.000 Kč dle přílohy č. 1. 
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Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

C) Dodatek č. 1 k SoD „Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko“ - OISM 

 

Usnesení č. 471/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 1170/2017 mezi městem Milevskem a 

SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 

České Budějovice na stavbu „Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko“ s navýšením 

ceny díla o vícepráce ze změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2, kterým se cena díla 

navyšuje o 108.162,71 Kč bez DPH, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:   

 

            

(uvedeno v 

tis. Kč) 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2212 6121 

 

06 6120 Kruhová křižovatka v ul. Masarykova +30 

2321 6121 

 

06 6090 Obnova hl. kanalizačního sběrače A -30 

     

 

 

     

 

 

     
VÝDAJE celkem 0 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 19 – MM 48570/2017 – Svazek obcí Milevska – žádost o snížení nájemného – předán 

OISM k vypracování historie nájmu s výší nájemného, 

Dopis č. 20 – MM 48761/2017 – FC ZVVZ Milevsko – podpora fotbalu v Milevsku – předán 

předsedovi sportovní komise. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta                místostarosta 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


