
 
 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 13. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 27. června 2018 

od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Omluveni: Karel Procházka, Mgr. Pavel Koutník, Ing. Lubomír Šrámek. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 13. 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 12. schůze RMM a programu 13. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 19.06.2018 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 16/2018 - OF 

  3. Návrh řešení problematiky toulavých koček - OŽP 

  4. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby - OSV                               

  5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                             

  6. Smlouva o poskytnutí dotace – Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko - OKÚ 

  7. Město blíže občanům – výzva k podání nabídky - OKÚ 

  8. Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění činností a služeb a změna sídla – Milevský kraj o. p. s. –  

      ORR 

  9. Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru Mateřská škola Kytička Milevsko - OPSPK 

10. Návrh bezúplatného převodu osobního automobilu RZ: 6C2 9909  do vlastnictví Milevského  

      muzea - OPSPK 

11. Výsledek kontroly k usnesení RMM č. 159/18 - OPSPK 

12. Žádost o souhlas s přijetím účelových peněžitých darů – 1. a 2. ZŠ - OPSPK 

13. Žádost o navýšení příspěvku na provoz a souhlas s užitím fondu odměn Milevské muzeum  

      – OPSPK 

14. Žádost o navýšení investičního příspěvku Dům kultury Milevsko - OPSPK 

15. Směrnice o zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR - OPSPK 

16. Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart     

      Region - výzva k podání nabídky - OSŽM   

17. Ukončení záměru -  nebytový prostor v čp. 1047 k. ú. Milevsko a smlouva o zabezpečení   

      správy a údržby městského hřbitova – OISM 

18. Podpisová akce nájemců objektu „Na růžku“ - OISM 

19. Směna části pozemku v lokalitě „U spojky“ za část pozemku v lokalitě „Hajda“, v k. ú.   

      Milevsko - OISM 

20. Úprava chodníku v ul. Sadová před čp. 1106-1024 – OISM 

21. SoSB o zřízení VB, Koh-i-norr: TS úprava – OISM 

22. Žaloba o vyklizení bytu - OISM 

23. Výpůjčka nemovitých věcí, v k. ú.  Dmýštice – ukončení záměru - OISM 

24. Údržba klášterního mostu přes Milevský potok - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM 

25. Muzeum milevských maškar – 2. etapa – zadání výroby sochy - OISM 

26. Smlouva o poskytnutí dotace – Živé Milevsko – Regionem na elektrokole - OISM 
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27. Likvidace poškozeného majetku příspěvkové organizace v hodnotě nad 40.000 Kč - OISM 

28. Nabídka na bezúplatný převod nepotřebného majetku od Sociálních služeb města Milevska  

       - OISM 

29. Nabídka na bezúplatný převod nepotřebného majetku od Mateřské školy Pastelka - OISM 

30. „Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko“ - zrušení veřejné zakázky -  

      opakovaná výzva k podání nabídky - OISM 

31. Informace a věci ke schválení 

A) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky  

     Mateřské školy Klubíčko Milevsko - OVV 

B) Jmenování ředitele 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek -  

     OVV  

C) Jmenování ředitelky Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek - OVV 

D) Strategie rozvoje sportu MĚSTO MILEVSKO - STA 
E) SoSB NN připojení, Bažantnice - OISM 

F) Smlouva o zřízení VB - Rek. STL Milevsko, ul. Sibiřská - OISM 

G) Smlouva o zřízení VB - ZTV Milevsko, Pod Zvíkovcem, I. a III. etapa - OISM 

H) Obnova strojního vybavení ČOV - OISM 

 I) Oprava chodníčků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku – prodloužení   

     termínu - OISM 

 J) Vedoucí organizační složky města Milevska Městský kamerový dohlížecí systém - STA 

 

Revize došlé pošty 

 
Písemné materiály k bodu č. 1 – 30 ,  A ) - J )  obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy 
k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 3/2018 z jednání Sociální komise RMM. 

 

Schválení zápisu 12. schůze RMM a programu 13. schůze RMM. 

Členové rady schválili změnu zápisu 12. schůze ze dne  06.06.2018 (usnesení č. 209/18) a dále 

schválili program 13. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 19.06.2018 - TAJ 

 

Usnesení č. 214/18 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 19.06.2018. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

2. Změna rozpočtu č. 16/2018 - OF 

 

Usnesení č. 215/18 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 16/2018 rozpočtová opatření č. 96–101 a změny závazných 

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

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

3. Návrh řešení problematiky toulavých koček - OŽP 

 

Usnesení č. 216/18 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený návrh řešení problematiky toulavých a opuštěných koček v Milevsku.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

4. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby - OSV                               
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Usnesení č. 217/18 

Rada města Milevska 

I. pověřuje odbor sociálních věcí městského úřadu zpracováním Vyjádření obce k potřebnosti 

sociální služby v souladu s Pravidly pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském 

kraji, 

II. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (raná péče) - poskytovatel  

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 75094975,            

III. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (raná péče) – poskytovatel  

I MY, o. p. s., tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav, IČ: 70812187, 

IV. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (sociální rehabilitace) – poskytovatel 

Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s., Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice,  

IČ: 26026848, 

V. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (raná péče) – poskytovatel APLA 

Jižní Čechy, z. ú., Farského 887/17, 390 02 Tábor, IČ: 28552288,  

VI. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením) – poskytovatel APLA Jižní Čechy, z. ú., Farského 

887/17, 390 02 Tábor, IČ: 28552288, 

VII. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (odborné sociální poradenství) – 

poskytovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Tábor,  

p. s., Kvapilova 2289, 390 03 Tábor, IČ: 71252215. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                             

 

Usnesení č. 218/18  

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.07.2018 přidělení bytu 2+0 č. 32 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, manželům , nar.   

a , trvalý pobyt ,  

II. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4 v ulici P. Bezruče 775, Milevsko, dohodou ke dni 

30.06.2018 – manželé , nar.  a , trvalý pobyt  

,  

III. schvaluje v případě odmítnutí žadatelů navrhovaných na přidělení výše uvedeného bytu 

přidělení bytu náhradníkům manželům , nar.   

a , trvalý pobyt  (přidělení bytu od 01.07.2018), 

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

smlouvy k přidělenému bytu a dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace – Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko -  

    OKÚ 

 

Usnesení č. 219/18 

Rada města Milevska 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1731/18 reg. č. 453-01-14/18 na projekt 

„Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko“ od Jihočeského kraje. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

7. Město blíže občanům – výzva k podání nabídky - OKÚ 

 

Usnesení č. 220/18 
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Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Město blíže k občanům“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Město blíže k občanům“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

V. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

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

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

8. Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění činností a služeb a změna sídla – Milevský kraj o. p. s. –  

    ORR 

 

Usnesení č. 221/18 

Rada města Milevska 

schvaluje: 

I. Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem o. p. s.,  

č. Sml 140/2011 ze dne 22.02.2011 dle přílohy P1, 

II. Finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v tis. Kč OdPa Položka ORG 

2141  5169    8 510  

Zajištění spolufinancování vlastního 

podílu na dotacích získaných v roce 2018 200 

     VÝDAJE celkem 200 

           PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

       

 

III. Změnu sídla obecně prospěšné společnosti Milevský kraj o. p. s., ze stávající adresy Husovo 

nám. 391, 399 01 Milevsko na novou adresu, nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

9. Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru Mateřská škola Kytička Milevsko - OPSPK 

 

Usnesení č. 222/18 

Rada města Milevska 

souhlasí, s tím, aby Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ: 71000399, 

přijala do svého vlastnictví věcný dar v celkové účetní hodnotě 27.296,60 Kč od Střední školy 

obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, IČ: 00510874,  

DIČ: CZ00510874, dle přílohy P1. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

10. Návrh bezúplatného převodu osobního automobilu RZ: 6C2 9909  do vlastnictví  

       Milevského muzea - OPSPK 

 

Usnesení č. 223/18 

Rada města Milevska 

I. schvaluje bezúplatný převod osobního automobilu RZ: 6C2 9909 s příslušenstvím  

do vlastnictví Milevského muzea, zřízené příspěvkové organizace, IČ:  00374652, 

II. schvaluje návrh znění smlouvy o bezúplatném převodu dle přílohy P1, 

III. pověřuje Ing. Ivana Radostu, starostu města, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu za 

město Milevsko. 
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Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

11. Výsledek kontroly k usnesení RMM č. 159/18 - OPSPK 

 

Usnesení č. 224/18 

Rada města Milevska 

bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku kontroly zřizovacích listin a personálních 

náležitostí zřízených organizačních složek Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Milevska – 

Milevsko, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Milevska – Velká, Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Milevska – Dmýštice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Milevska – Něžovice, Městského kamerového dohlížecího systému a Živého Milevska. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

12. Žádost o souhlas s přijetím účelových peněžitých darů – 1. a 2. ZŠ - OPSPK 

 

Usnesení č. 225/18 

Rada města Milevska 

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

IČ: 71000381, přijala účelový finanční dar ve výši 20.000,00 Kč od ZVVZ, a. s., Sažinova 888, 

Milevsko, IČ: 00009041, 

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

okres Písek, IČ: 71000364, přijala účelový finanční dar ve výši 20.000,00 Kč od ZVVZ, a. s., 

Sažinova 888, Milevsko, IČ: 00009041.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

13. Žádost o navýšení příspěvku na provoz a souhlas s užitím fondu odměn Milevské  

      muzeum – OPSPK 

 

Usnesení č. 226/18 

Rada města Milevska 

I. schvaluje navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) pro Milevské muzeum o částku 

85.000,00 Kč dle přílohy P1, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

  
ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

  
  

 
 

UZ 

  
  

 
 

ORJ 

 
 
 
  
ORG  

  
  

 
 

Text 

 
 
Hodnota  

v tis. Kč 

OdPa Položka 

3315 5331  8 502 Navýšení příspěvku na provoz 
(neinvestičního) pro Milevské muzeum 

 85,00 

          VÝDAJE celkem 85,00 

          PŘÍJMY celkem 0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

III. souhlasí s užitím fondu odměn Milevského muzea ve výši 45.000,00 Kč dle přílohy P1, 

IV. schvaluje úpravu Rozpočtu - plánu výnosů a nákladů Milevského muzea na rok 2018 dle 

přílohy P2. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

14. Žádost o navýšení investičního příspěvku Dům kultury Milevsko - OPSPK 
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Usnesení č. 227/18 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informaci o výsledku poptávkového řízení ve věci rekonstrukce toalet pro 

veřejnost v Domu kultury Milevsko dle přílohy P3, 

II. schvaluje navýšení investičního příspěvku účelově určeného na rekonstrukci toalet o celkem 

350.000,00 Kč Domu kultury Milevsko, IČ: 48257460, dle přílohy P1 a úpravu Rozpočtu – plánu 

výnosů a nákladů na rok 2018 dle přílohy P2, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3392 6351   08 506 

Navýšení investičního příspěvku pro DK 

Milevsko – rekonstrukce toalet pro 

veřejnost. 350,00 

              

          VÝDAJE celkem 350,00 

  

 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

15. Směrnice o zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR - OPSPK 

 

Usnesení č. 228/18 

Rada města Milevska 

schvaluje Směrnici o zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR 

v upraveném znění. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

16. Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart     

      Region - výzva k podání nabídky - OSŽM   

 

Usnesení č. 229/18 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Strategický dokument Rozvoj 

Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Strategický dokument Rozvoj Smart City 

v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region“ zadávaného dle Směrnice o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Milevskem, Článku 9, bodu 8 b) a podle pravidel poskytovatele 

dotace, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

V. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

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

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

17. Ukončení záměru -  nebytový prostor v čp. 1047 k. ú. Milevsko a smlouva o zabezpečení   

      správy a údržby městského hřbitova – OISM 

 

Usnesení č. 230/18 
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Rada města Milevska 

I. bere na vědomí ukončení záměru dispozice s prostory v čp. 1047 Na Vinicích, Milevsko a s ní 

související smlouvy o zabezpečení správy a údržby městského hřbitova,   

II. schvaluje dodatek č. 3  ke  smlouvě o zabezpečení správy a údržby městského hřbitova ze dne 

24.11.2004, kterým se prodlužuje smlouva od 01.01.2019 do 31.12.2020, 

III. schvaluje navazující dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 

24.11.2004, kterým se prodlužuje smlouva o nájmu nebytových prostor od 01.01.2019  

do 31.12.2020.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

18. Podpisová akce nájemců objektu „Na růžku“ - OISM 

 

Usnesení č. 231/18 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost – podpisovou akci – nájemců objektu „Na růžku“, 

II. rozhodla zařadit záměr INP-392 Oprava a nátěr fasády Růžek a INP-214 Výměna výkladců 

Růžek v Trvalém zásobníku investičních projektů do fáze 3A – připravované, dle směrnice 

Proces investic a oprav majetku města Milevska a požadavky na jejich realizaci  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

19. Směna části pozemku v lokalitě „U spojky“ za část pozemku v lokalitě „Hajda“, v k. ú.   

      Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 232/18 

Rada města Milevska 

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nevyhlásit záměr na směnu pozemkové parcely 

parc. č. 846/4 o výměře 5213 m2, v k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. 

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko za pozemkovou parcelu parc. č. 1958/47 o výměře 6881 m2,  

v k. ú. Milevsko ve vlastnictví pana , 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit nákup části pozemkové parcely parc.  

č. 1958/47 o výměře 1576 m2, v k. ú. Milevsko od pana ,  

 do vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko.  

Cena pozemku bude dle znaleckého posudku, tj. ve výši 24 Kč za 1 m2.   

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

20. Úprava chodníku v ul. Sadová před čp. 1106-1024 – OISM 

 

Usnesení č. 233/18 

Rada města Milevska 

I. rozhodla objednat úpravu chodníku v ul. Sadová před čp. 1106-1024, Službám města Milevska 

spol. s r. o., Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením. 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2219 6121 

 

6 

 

Oprava chodníku v ul. Sadová  165 

       

     
VÝDAJE celkem  165 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 
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21. SoSB o zřízení VB, Koh-i-norr: TS úprava – OISM 

 

Usnesení č. 234/18 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se stavebním záměrem, kdy investor stavby E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, zastoupená E.ON Česká Republika,  

s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice - provedl výměnu 

nevyhovujícího rozvaděče a části kabelového vedení VN, včetně přiložení trubky HDPE do 

výkopu s kabelovým vedením VN, do pozemku města Milevska parc. č. 425/13 v k. ú. Milevsko. 

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu, 

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

městem Milevskem a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice v upraveném znění,  

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

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

22. Žaloba o vyklizení bytu - OISM 

 

Usnesení č. 235/18 

Rada města Milevska 

rozhodla podat v zastoupení právním zástupcem (advokátem) žalobu o vyklizení bytu č. 14  

v čp. 126 nám. E. Beneše Milevsko proti .  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

23. Výpůjčka nemovitých věcí, v k. ú.  Dmýštice – ukončení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 236/18 

Rada města Milevska 

schvaluje výpůjčku stavební parcely parc. č. 44 o výměře 562 m2 s domem čp. 24, stavební 

parcely parc. č. 97 o výměře 181 m2, pozemkové parcely parc. č. 1384/3 o výměře 931 m2                   

a pozemkové parcely parc. č. 1384/4 o výměře 88 m2, v k. ú. Dmýštice SH ČMS – Sboru 

dobrovolných hasičů Dmýštice, se sídlem Dmýštice 48, 399 01 Milevsko. Výpůjčka nemovitostí 

bude sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Nemovité věci budou přenechány 

vypůjčiteli k bezplatnému užívání. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

24. Údržba klášterního mostu přes Milevský potok - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 237/18 

Rada města Milevska 

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

klášterního mostu přes Milevský potok“, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Údržba klášterního mostu přes 

Milevský potok“ s firmou M Build, s. r. o., Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické 

předměstí – IČ: 28155084, ve výši 497.556,54 Kč bez DPH, tj. 602.043,41 vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8,  

150 00 Praha 5 Smíchov – IČ: 70889953, na dobu určitou – po dobu trvání stavby „Údržba 

klášterního mostu přes Milevský potok“ za cenu 20 Kč/1 m2/1 rok, dle doby skutečného trvání 

nájmu, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
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            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3639 6121  6 6170 

Snížení rozpočtované hodnoty na 

Dopravní uzel -203 

3322 5171 

 

8 6221 

Navýšení prostředků na předfinancování 

akce +203 

     

 

 

     
VÝDAJE celkem 0 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

25. Muzeum milevských maškar – 2. etapa – zadání výroby sochy - OISM 

 

Usnesení č. 238/18 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat v souladu s Článkem 3 odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Milevskem a uzavřít smlouvu o dílo na dodávku a instalaci objektu plastiky 

s motivem maškar v rámci akce „Muzeum milevských maškar – 2. etapa“ s firmou Alexandra 

Koláčková, s. r. o., Lučany nad Nisou 385, 468 71 – IČ: 07029161 ve výši 350.000 Kč bez DPH, 

tj. 423.500 vč. DPH. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

26. Smlouva o poskytnutí dotace – Živé Milevsko – Regionem na elektrokole - OISM 

 

Usnesení č. 239/18 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2163/2018 reg. č. 461-02/2018 na projekt 

„Živé Milevsko – Regionem na elektrokole“ od Jihočeského kraje, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 
          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3639 6121  6 6170 

Snížení rozpočtované hodnoty pro 

Dopravní uzel -59 

3326 6121  6 6211 

Snížení rozpočtované hodnoty pro 

Památník legionářů -420 

2221 6123  6 6223 Regionem na elektrokole +479 

     
VÝDAJE celkem 0 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

27. Likvidace poškozeného majetku příspěvkové organizace v hodnotě nad 40.000 Kč -  

      OISM 

 

Usnesení č. 240/18 

Rada města Milevska 
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schvaluje likvidaci sušičky Miele T 5205, inventární číslo 32 a její vyřazení z majetkové 

evidence Sociálních služeb města Milevska, příspěvková organizace, 5. května 1510, 399 01 

Milevsko. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

28. Nabídka na bezúplatný převod nepotřebného majetku od Sociálních služeb města  

      Milevska - OISM 

 

Usnesení č. 241/18 

Rada města Milevska 

I. nepřijímá nabídku na bezúplatný převod automobilu Volkswagen Cady SPZ 2C9 6165, 

automobilu Volkswagen Cady SPZ 2C9 6164 a čtyř lůžek včetně příslušenství od Sociálních 

služeb města Milevska, příspěvková organizace, 5. května 1510, 399 01 Milevsko, 

II. souhlasí s prodejem nepotřebného majetku a zahrnutí výnosu z prodeje do rozpočtu 

Sociálních služeb města Milevska, příspěvková organizace, 5. května 1510, 399 01 Milevsko. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

29. Nabídka na bezúplatný převod nepotřebného majetku od Mateřské školy Pastelka -  

      OISM 

 

Usnesení č. 242/18 

Rada města Milevska 

I. nepřijímá nabídku na bezúplatný převod sněhové frézy a kamery Sony,  

II. souhlasí s prodejem nepotřebného majetku a zahrnutí výnosu z prodeje do rozpočtu Mateřské 

školy Pastelka, příspěvková organizace, J. Mařánka 226, 399 01 Milevsko. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

30. „Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko“ - zrušení veřejné zakázky -   

      opakovaná výzva k podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 243/18 

Rada města Milevska 

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

úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420“, 

II. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ 

Milevsko, čp. 95 a čp. 420“, 

III. vyhlašuje opakované výběrové řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy kanceláří 

v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420“, 

IV. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

VI. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

VII. pověřuje starostu města, v případě vyloučení uchazeče, podpisem rozhodnutí. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

31. Informace a věci ke schválení 

 

A) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce  

       ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko - OVV 

 

Usnesení č. 244/18 

Rada města Milevska 

jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské 

školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek ve složení: předseda Ing. Ivan Radosta, 
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členové Mgr. Martin Třeštík, Ludmila Tomanová, Mgr. Romana Fialová, Iva Jírovcová,  

Mgr. Hana Řeřábková; tajemníkem komise určuje JUDr. Janu Čunátovou. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

B) Jmenování ředitele 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres  

     Písek - OVV  

 

Usnesení č. 245/18 

Rada města Milevska 

jmenuje s účinností od 01.08.2018 pana PaedDr. Martina Hrycha, nar. , bytem 

 ředitelem 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko,  

Jeřábkova 690, okres Písek.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

C) Jmenování ředitelky Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek -  

     OVV 

 

Usnesení č. 246/18 

Rada města Milevska 

jmenuje s účinností od 01.08.2018 paní Mgr. Marcelu Fořtovou, nar. , bytem  

 ředitelkou Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 

781, okres Písek.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

D) Strategie rozvoje sportu MĚSTO MILEVSKO - STA 
 

Usnesení č. 247/18 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Strategii rozvoje sportu města Milevska dle 

předloženého návrhu. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

E) SoSB NN připojení, Bažantnice - OISM 

 

Usnesení č. 248/18 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se stavebním záměrem, kdy investor stavby E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, zastoupená E.ON Česká Republika,  

s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice – umístí 

pojistkovou skříň a 1 m NN kabelového vedení na budovu ve vlastnictví města Milevska parc.  

č. st. 3338 v k. ú. Milevsko. Po dokončení stavby bude pozemek i budova uveden do původního 

stavu, 

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

městem Milevskem a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 

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

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

F) Smlouva o zřízení VB - Rek. STL Milevsko, ul. Sibiřská - OISM 

 

Usnesení č. 249/18 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemcích města Milevska s parc. č. 344/3, 347/2, 

401/6 a 1614/1 v k. ú. Milevsko, mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem:  

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 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, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, pro zřízení 

práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska s parc. č. 344/3, 347/2, 401/6  

a 1614/1  v k. ú. Milevsko. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

G) Smlouva o zřízení VB - ZTV Milevsko, Pod Zvíkovcem, I. a III. etapa – OISM 

 

Usnesení č. 250/18 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemcích města Milevska s parc. č. 1279/16, 

1279/17 a 1643/1 v k. ú. Milevsko, mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem:  

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Stavba byla realizována v rámci „ZTV 

Milevsko, Pod Zvíkovcem, I. etapa“, 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, 

 a. s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, pro zřízení 

práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska s parc.č. 1279/16, 1279/17  

a 1643/1  v k. ú. Milevsko, 

III. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemcích města Milevska s parc. č. 1270/20, 

1270/29, 1270/30, 1270/31, 1270/33, 1270/36 a 1643/2 v k. ú. Milevsko, mezi městem Milevskem 

a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Stavba byla 

realizována v rámci „ZTV Milevsko, Pod Zvíkovcem, III. etapa“, 

IV. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, 

a. s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, pro zřízení 

práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska s parc. č. 1270/20, 1270/29, 

1270/30, 1270/31, 1270/33, 1270/36 a 1643/2  v k. ú. Milevsko. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

H) Obnova strojního vybavení ČOV - OISM 

 

Usnesení č. 251/18 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek provedeného výběrového řízení, zpracovaný ČEVAK a. s., 

se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, PSČ 370 10, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na obnovu strojních česlí včetně šnekového dopravníku 

shrabků a elektrického rozvaděče na ČOV, mezi městem Milevskem a ČEVAK a. s., se sídlem 

Severní 8/2264, České Budějovice, PSČ 370 10, IČ: 60849657, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výměnu řetězového shrabováku do 1 ks dosazovací 

nádrže na ČOV, mezi městem Milevskem a ČEVAK a. s., se sídlem Severní 8/2264, České 

Budějovice, PSČ 370 10, IČ: 60849657, 

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

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

I) Oprava chodníčků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku – prodloužení  

    termínu - OISM 

 

Usnesení č. 252/18 

Rada města Milevska 
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schvaluje Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo č. SML 0125/2018 „Oprava chodníčků ve vnitrobloku 

Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku“ se společností Služby města Milevsko spol. s r. o., 

Karlova 1012, 39901 Milevsko, IČ: 49061186. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

J) Vedoucí organizační složky města Milevska Městský kamerový dohlížecí systém - STA 

 

Usnesení č. 253/18 

Rada města Milevska 

I. na základě dohody o rozvázání pracovního poměru ze dne 30.04.2018 odvolává vedoucí 

organizační složky města Milevska Městský kamerový dohlížecí systém Ing. Lucii Koreckou,  

nar. , bytem , 

II. jmenuje Jiřího Grögera, nar. , bytem , vedoucím 

organizační složky města Milevska Městský kamerový dohlížecí systém s účinností od 

01.07.2018. 

Přítomno: 4 pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 12 – čj. MM 224436/2018 – Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy – seznámení se situací 

ohledně vývoje počtu žáků na škole – vzala Rada města Milevska na vědomí. 

Dopis č. 13 – čj. MM 22823/2018 – Zdeněk Wágner, Milevsko – žádost o finanční podporu – 

předán ORR a OF k přípravě darovací smlouvy. 

Dopis č. 14 – čj. MM 21997/2018 – Poliklinika Milevsko – společná iniciativa Polikliniky 

Milevsko a města Milevsko věci řešení nedostatku. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:50 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                         místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Iveta Jelínková 


