
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 5. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. března 2018 

od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

Ing. Lubomír Šrámek, Karel Procházka, Ing. František Koutník, Mgr. Petr Barda, Mgr. Pavel 

Koutník, Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 5. 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 4. schůze RMM a programu 5. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 07.03.2018 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 6/2018 - OF 

  3. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2017 - OF 

  4. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody  

      2018“ - OŽP 

  5. Rekonstrukce VO na nám. E. Beneše – zadání zakázky - OISM 

  6. Prodloužení a skončení nájmů, zveřejnění záměrů – předmět nájmu byt - OISM 

  7. Oprava chodníčků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti - OISM 

  8. Oprava sociálního zázemí, administrativní budova SMM - OISM 

  9. Ukončení záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 1 - OISM 

10. Informace a věci ke schválení 

A) Prodej části pozemků v ulici Sibiřská, v k. ú.  Milevsko – ukončení záměru - OISM 

B) Prodej části pozemku v ulici Petrovická, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM                             

C) Prodej části pozemkové parcely v lokalitě „U Madety“, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru –  

     OISM                               

D) Stěhování kanceláří v budově MěÚ, pracoviště Sažinova 843 - OISM 

E) Žádost o dotaci z dotačního programu jihočeského kraje „Smart Cities“ - OISM 

F) Dar maškarnímu sdružení - MST 

G) Příspěvek na reprezentaci města v zahraničí - MST 

 
Písemné materiály k bodu č. 1 – 9 ,  A) – G)  obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy 
k originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 
- zápis č. 2/2018 ze zasedání Komise životního prostředí RMM, 
- informace o konkurzu - školy, školky. 
 
 

Schválení zápisu 4. schůze RMM a programu 5. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 4. schůze a program 5. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 07.03.2018 - TAJ 

 

Usnesení č. 72/18 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 07.03.2018. 
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Přítomno: 7 pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0 

 

2. Změna rozpočtu č. 6/2018 - OF 

 

Usnesení č. 73/18 

Rada města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 6/2018 rozpočtová opatření č. 43–50  a změny závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2018 v rozsahu dle přílohy č. 1, 

II. schvaluje aktualizaci Rozpočtu - plánu výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace 

-  Dům kultury Milevsko, IČ: 48257460 ve formě závazných ukazatelů dle přílohy č. 2. 

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

 

3. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2017 - OF 

 

Usnesení č. 74/18 

Rada města Milevska 

I. projednala Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku 

inventarizace majetku a závazků města Milevska za rok 2017, 

II. ukládá referentovi OKÚ (kontrolor a metodik) MěÚ Milevsko zahájit práce na přípravě 

vnitřní směrnice, která by určila pravidla pro stanovení odpovědnosti a rozsahu oprávnění (vč. 

stanovení hladiny významnosti) jednotlivých zaměstnanců městského úřadu, organizačních 

složek a orgánů města pro nakládání s majetkem a jinými aktivy, závazky vč. dluhů a jinými 

pasivy. 

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

 

4. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana 

přírody 2018“ - OŽP 

 

Usnesení č. 75/18 

Rada města Milevska 

schvaluje poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana 

přírody 2018“ dle přílohy č. 1. 

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

 

5. Rekonstrukce VO na nám. E. Beneše – zadání zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 76/18 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít na základě poptávky a v souladu s čl. 3, odst. 2) směrnice SM/11/RMM  

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce VO na nám. E. Beneše – I. etapa“ s firmou Služby města Milevska spol. s r. o., 

Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186 za nabídkovou cenu 977.425 Kč vč. DPH dle předložené 

nabídky. 

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

 

6. Prodloužení a skončení nájmů, zveřejnění záměrů – předmět nájmu byt - OISM 

 

Usnesení č. 77/18 

Rada města Milevska 

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 5 v čp. 146 Riegrova, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019, 

II. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 7 v čp. 619 Sokolovská, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019, 
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III. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 9 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro XXXXXXXXXX na dobu určitou do 31.12.2019,  

IV. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 126 nám. E. Beneše, Milevsko 

dohodou k 31.03.2018 pro XXXXXXXXXX, 

V. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 246 Havlíčkova, Milevsko dohodou 

k 31.03.2018 pro XXXXXXXXXX, 

VI. pověřuje vedoucího OISM podpisem dohod a dodatků k nájemním smlouvám na byty, 

VII. schvaluje zveřejnit záměry pronajmout byt č. 11 v čp. 126 nám. E. Beneše a byt č. 2  

v čp. 246 Havlíčkova za standardních podmínek s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
 

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

 

7. Oprava chodníčků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti - OISM 

 

Usnesení č. 78/18 

Rada města Milevska 

I. rozhodla provést opravu chodníčků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti odstraněním 

poškozeného a položením nového asfaltového povrchu, 

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 „Opravu chodníčků  

ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti“ s firmou Služby Města Milevska spol. s r. o., 

Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186, za nabídkovou cenu var. A: 1.356.410 Kč (dle var. B: 

728.178 Kč), 

III. ukládá OISM předložit RMM návrh na úpravu plochy mezi obytnými domy Hradčany. 

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

 

8. Oprava sociálního zázemí, administrativní budova SMM - OISM 

 

Usnesení č. 79/18 

Rada města Milevska 

rozhodla přidělit zakázku malého rozsahu, Oprava sociálního zázemí v administrativní budově 

SMM, společnosti Služby Města Milevska spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko,  

IČ: 49061186, za nabídkovou cena 166.000 Kč bez DPH tj. 200.860 Kč vč. DPH. 

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

 

9. Ukončení záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 1 - OISM 

 

Usnesení č. 80/18 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí ukončení záměru pronajmout prostor sloužící podnikání č. 106 v čp. 1,   

II. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s REST-MILEVSKO s. r. o., se sídlem Feřtekova 739/16, 

Bohnice, 181 00 Praha 8, IČ: 06225632, na dobu neurčitou s výpovědní dobou šestiměsíční, 

s měsíčním nájemným ve výši 20.000 Kč, za účelem provozování hostinské činnosti, 

III. ukládá OISM projednat s REST-MILEVSKO s. r. o. podmínky potřebné pro vznik nového 

smluvního vztahu. 

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

 

10. Informace a věci ke schválení 

 

A) Prodej části pozemků v ulici Sibiřská, v k. ú.  Milevsko – ukončení záměru – OISM 

 

Usnesení č. 81/18 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely parc.             

č. 352/15, dle geometrického plánu č. 3078 -79/2016 označené jako díl „a“ o výměře 139 m
2
, 
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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 

XXXXXXXXXX, bytem Sibiřská 1207, 399 01 Milevsko. Cena části pozemkových parcel bude 

ve výši 200 Kč za 1 m
2
.   

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

 

B) Prodej části pozemku v ulici Petrovická, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM                             

 

Usnesení č. 82/18 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely parc.              

č. 1936/97, dle geometrického plánu č. 3178-18/2018 označené jako pozemková parcela parc.  

č. 1936/101 o výměře 943 m
2
, v k. ú. Milevsko paní  XXXXXXXXXX. Cena části pozemkové 

parcely bude ve výši 150 Kč za 1 m
2
.  

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

 

C) Prodej části pozemkové parcely v lokalitě „U Madety“, v k. ú. Milevsko – ukončení 

záměru – OISM                               

 

Usnesení č. 83/18 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely parc.                

č. 1802/1, dle geometrického plánu č. 3056-72/2016 označené jako pozemková parcela parc.  

č.  1802/7 o výměře 3072 m
2
, v k. ú. Milevsko panu XXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXX. 

Spoluvlastnický podíl k výše uvedenému pozemku činí ideální ½. Cena pozemkové parcely je 

stanovena ve výši 364 Kč za 1 m
2
. 

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

 

D) Stěhování kanceláří v budově MěÚ, pracoviště Sažinova 843 - OISM 

Jednání opustil Mgr. Třeštík. 

 

Usnesení č. 84/18 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Výběr 

zhotovitele pro uzavření Smlouvy o dílo na stěhování kanceláří v budově MěÚ Milevsko, 

pracoviště Sažinova 843“, 

II. rozhodla vyloučit nabídku od firmy Jaroslav Madzik, Kardinála Berana 1093/12, 301 00 

Plzeň, IČ: 05455669, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se Službami Města Milevska spol. s r. o., Karlova 1012,  

399 01 Milevsko, IČ: 49061186 v předloženém znění. 

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

 

E) Žádost o dotaci z dotačního programu jihočeského kraje „Smart Cities“ - OISM 

Na jednání se vrátil Mgr. Třeštík. 

 

Usnesení č. 85/18 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Smart Cities“ na 

akci s názvem „Živé Milevsko – Regionem na elektrokole“, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci, 

III. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotace, zařadit podíl na spolufinancování akce 

do upraveného rozpočtu města. 

Přítomno: 7 pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0 
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F) Dar maškarnímu sdružení - MST 

 

Usnesení č. 86/18 

Rada města Milevska 

I. vyslovuje poděkování Maškarnímu sdružení Milevsko i všem jeho partnerům a 

spolupracovníkům za úspěšný průběh maškarních slavností 2018,  

II. rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Maškarnímu sdružení, spolku pro 

udržování tradic v Milevsku, IČ: 63863791, 

III. schvaluje odpovídající finanční krytí: 
uvedeno v tis. Kč 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota 

  

OdPa Položka ORG 

6112  5222     02    Přesun prostředků na peněžní dar  - 20  

3399   5222    08    Poskytnutí finančního daru 20  

          VÝDAJE celkem 0  

          PŘÍJMY celkem 0  

          FINANCOVÁNÍ celkem 0  
Přítomno: 7 pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0 

 

G) Příspěvek na reprezentaci města v zahraničí - MST 

 

Usnesení č. 87/18 

Rada města Milevska 

I. rozhodla o poskytnutí příspěvku na reprezentaci města v zahraničí ve výši 50.000 Kč 

Maškarnímu sdružení, spolku pro udržování tradic v Milevsku, IČ: 63863791, z prostředků 

rozpočtem určených na mezinárodní spolupráci, 

II. schvaluje uzavření odpovídající veřejnoprávní smlouvy, 

III. schvaluje odpovídající finanční krytí: 
uvedeno v tis. Kč 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota 

  

OdPa Položka ORG 

6223   5169     02   Přesun prostředků na poskytnutí příspěvku  -20 

6223 5173  02 4 Přesun prostředků na poskytnutí příspěvku  -20 

6223 5175  02  Přesun prostředků na poskytnutí příspěvku  -10 

6223  5222    08   Poskytnutí příspěvku Maškarnímu sdružení +50 

          VÝDAJE celkem 0  

          PŘÍJMY celkem 0  

          FINANCOVÁNÍ celkem 0  
Přítomno: 7 pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin 

 

 

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

starosta                místostarosta 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


