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.

Zápis
z 1. schůze Rady města Milevska,
od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

která

se

konala

v pondělí

7.

ledna

2019

Přítomni:
Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Karel Procházka,
Ing. Jaroslav Mácha, Ing. Bohuslav Beneš, Mgr. Petr Barda, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.,
Ing. Vladimíra Štorková.
Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 1. 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 25., 26. schůze RMM a programu 1. schůze RMM.
1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 02.01.2019 - TAJ
2. Změna rozpočtu č. 30/2018 – OF
3. Změna rozpočtu č. 1/2019 - OF
4. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „Na Cukavě“, v k. ú. Milevsko – vyhlášení
záměru – OISM
5. Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru –
OISM
6. Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku – Snížení energetické
náročnosti budovy Sportovní haly - OISM
7. Informace a věci ke schválení.
A) Návrh revokace bodu III. usnesení RMM č. 289/11 - OPSPK
B) Elektronizace tisku materiálu pro RMM a ZMM - OKÚ
C) Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportu" - OISM
D) Modernizace silnice II/105 - smlouva o společnosti, smlouva o dílo - OISM
E) Nákup nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku - výzva k podání nabídky - OISM
Revize došlé pošty.
Písemné materiály k bodům č. 1 – 6 , A ) – E ) obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy
k originálu zápisu.
Schválení zápisu 25., 26. schůze RMM a programu 1. schůze RMM.
Členové rady schválili zápisy 25. a 26. schůze a program 1. schůze RMM.
1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 02.01.2019 - TAJ
Usnesení č. 1/19
Rada města Milevska
bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 02.01.2019.
Přítomno: 5
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

2. Změna rozpočtu č. 30/2018 – OF
Usnesení č. 2/19
Rada města Milevska
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 178 a 179 a změny závazných ukazatelů rozpočtu roku
2018 v rozsahu dle přílohy č. 1 v upraveném znění.
Přítomno: 5
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
3. Změna rozpočtu č. 1/2019 - OF
Na jednání se dostavili JUDr. Kupec, Ph.D. a Ing. Mácha.
Usnesení č. 3/19
Rada města Milevska
schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 1/2019 rozpočtové opatření č. 1 a změny závazných
ukazatelů rozpočtu roku 2019 v rozsahu dle přílohy č. 1.
Přítomno: 7
pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
4. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „Na Cukavě“, v k. ú. Milevsko – vyhlášení
záměru – OISM
Jednání opustil p. Procházka.
Usnesení č. 4/19
Rada města Milevska
schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1016/17 o výměře cca
433 m2 panu
na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1.000 Kč ročně.
Přítomno: 6
pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0
5. Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru –
OISM
Usnesení č. 5/19
Rada města Milevska
I. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře
68 m2, v k. ú. Milevsko paní
na
dobu určitou, a to do 31.03.2020. Cena pronájmu bude stanovena ve výši min. 1 Kč za 1 m2
a rok,
II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře
54 m2, v k. ú. Milevsko na dobu určitou, a to do 31.03.2020. Cena pronájmu bude stanovena
ve výši min. 1 Kč za 1 m2 a rok.
Přítomno: 6
pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0
6. Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku – Snížení energetické
náročnosti budovy Sportovní haly - OISM
Na jednání se vrátil p. Procházka.
Usnesení č. 6/19
Rada města Milevska
I. bere na vědomí informace o záměru „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly
v Milevsku“,
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II. rozhodla zařadit záměr do Trvalého zásobníku investičních projektů do fáze 3A –
připravované, dle směrnice Proces investic a oprav majetku města Milevska a požadavky na
jejich realizaci,
III. rozhodla zadat v souladu s Článkem 9 odst. 8 b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Milevskem a uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace
a energetického posudku k akci „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly
v Milevsku“ firmě Vaniš Luboš, Ing., Líšnice 72, 399 01 Sepekov, IČ: 60078936, za nabídkovou
cenu 393.500 Kč bez DPH, tj. 476.135 Kč vč. DPH,
IV. schvaluje plnou moc pro Vaniš Luboš, Ing., Líšnice 72, 399 01 Sepekov, IČ: 60078936
k zastupování města Milevska ve všech záležitostech v rámci stavebního řízení u projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“,
V. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:
(uvedeno v tis. Kč)
ROZPOČTOVÁ
SKLADBA

OdPa

Položka

3412 6121

UZ

ORJ

6

ORG

Text

Navýšení prostředků na zpracování PD a
EP – Snížení en. náročnosti budovy
6230 sportovní haly
VÝDAJE celkem
PŘÍJMY celkem
FINANCOVÁNÍ celkem

Přítomno: 7

Hodnota

277
277
0
0

pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

7. Informace a věci ke schválení.
A) Návrh revokace bodu III. usnesení RMM č. 289/11 - OPSPK
Usnesení č. 7/19
Rada města Milevska
I. ruší bod III. usnesení Rady města Milevska č. 289/11,
II. osvobozuje od poplatku dle Nařízení města Milevska č. 2/2016 parkovací karty vydávané na
registrační značky služebních vozidel města Milevska a služebních vozidel organizací zřízených
nebo založených městem Milevskem.
Přítomno: 7
pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
B) Elektronizace tisku materiálu pro RMM a ZMM - OKÚ
Usnesení č. 8/19
Rada města Milevska
bere na vědomí nákup 19 ks notebooků pro radní a zastupitele města Milevska.
Přítomno: 7
pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
C) Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportu" - OISM
Usnesení č. 9/19
Rada města Milevska
I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Podpora sportu“ na akce s názvem
„Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu“ a „Pořízení podlahového mycího stroje
do sportovní haly“,
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II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 20 % uznatelných nákladů na každou
jednotlivou akci,
III. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotací, zařadit podíly na spolufinancování akcí
do upraveného rozpočtu města.
Přítomno: 7
pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
D) Modernizace silnice II/105 - smlouva o společnosti, smlouva o dílo - OISM
Usnesení č. 10/19
Rada města Milevska
I. bere na vědomí přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace komunikací II.
třídy P 11“- část 3, akce „Modernizace silnice II/105“ jejímž hlavním organizátorem je Krajský
úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
II. doporučuje ZMM schválit Smlouvu o společnosti v předloženém znění, uzavíranou mezi
Krajským úřadem Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
a městem Milevskem, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, jejímž předmětem je společné
zadání a vybudování stavby „Modernizace komunikací II. třídy P 11“- část 3, akce „Modernizace
silnice II/105“,
III. schvaluje návrh zadávací dokumentace uvedené veřejné zakázky,
IV. souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo na část veřejné zakázky, která bude hrazena
městem Milevskem a bude uzavřena s vítězným účastníkem zadávacího řízení,
V. jmenuje do hodnotící komise pro otevírání nabídek a jejich hodnocení p. Ing. Ivana Radostu
a jako náhradníka p. Ing. Bc. Davida Lukeše.
Přítomno: 7
pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
E) Nákup nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku - výzva k podání nabídky OISM
Usnesení č. 11/19
Rada města Milevska
I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nákup nové rolby pro úpravu
ledové plochy ZS v Milevsku“,
II. vyhlašuje zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku „Nákup
nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku“,
III. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce,
IV. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v předloženém znění,
V. pověřuje starostu města, v případě vyloučení uchazeče, podpisem rozhodnutí.
Přítomno: 7
pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
Revize došlé pošty.
Dopis č. 01/2019 – čj. MM 49323/18 – Václav Málek, Milevsko – žádost o zařazení řádného
bodu na jednání ZMM dne 13.02.2019 – odpověď připraví TAJ pro STA.
Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin.

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města

Michal Horek v. r.
místostarosta

Upravila:
Petra Slunečková
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