
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 10. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 24. dubna 2019 

od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Karel Procházka,  

Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.,  

Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 10. 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 9. schůze RMM a programu 10. schůze RMM. 

 

  1. Závěrečný účet města Milevska za rok 2018 - OF 

  2. Účetní závěrka města Milevska za rok 2018 - OF 

  3. Úvěr na akce „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku a Obnova vodovodu ul.  

      Dukelská“ - OF 

  4. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování  

      digitalizovaných fotografií a podpisů - ODŽ 

  5. Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu MŠ Kytička Milevsko - OPSPK 

  6. Pronájem části pozemku v ulici Nádražní, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM 

  7. Úklid budov v majetku města Milevska – vyhlášení výběrového řízení - OISM 

  8. Ukončení nájemní smlouvy se ZD Milevsko dohodou – mlékomat - OISM 

  9. Smlouva budoucí na zřízení VB, plynová přípojka, Nádražní - OISM 

10. Smlouva o výpůjčce – elektrokola - OISM  

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 10 ,  obdrželi všichni členové RMM a písemné 

materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení zápisu 9. schůze RMM a programu 10. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 9. schůze a dále program 10. schůze RMM. 

 

1. Závěrečný účet města Milevska za rok 2018 - OF 

 

Usnesení č. 145/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Milevska za období od 01.01.2018 do 31.12.2018“, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska projednat „Závěrečný účet města Milevska za rok 

2018“ s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 

III. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit „Závěrečný účet města Milevska za rok 

2018“ v předloženém znění. 

Přítomno: 6                       pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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2. Účetní závěrka města Milevska za rok 2018 - OF 

 

Usnesení č. 146/19 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření 

města Milevska za rok 2018 dle dokumentu „Účetní závěrka města Milevska za rok 2018“ včetně 

„Protokolu o schvalování účetní závěrky“ v aktuálním znění. 

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

 

3. Úvěr na akce „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku a Obnova vodovodu  

    ul. Dukelská“ - OF 

Tento bod byl projednán na závěr jednání RMM. Dostavil se JUDr. Kupec, Ph.D. Radní rozhodli, 

že bod č. 3 bude stažen z programu jednání. 

 

4. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování  

    digitalizovaných fotografií a podpisů - ODŽ 

 

Usnesení č. 147/19 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 00311391, v předloženém znění. 

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

 

5.  Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu MŠ Kytička Milevsko - OPSPK 

 

Usnesení č. 148/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s převodem částky ve výši 30.000,00 Kč z rezervního fondu k posílení investičního 

fondu za účelem financování nákladů na zastínění 2 pískovišť v areálu Mateřské školy Kytička 

Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, dle přílohy P1,     

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, 

okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

6. Pronájem části pozemku v ulici Nádražní, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 149/18 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 1654 o výměře cca 100 m
2
, v k. ú. 

Milevsko, podnikateli panu Janu Čeřovskému, Žižkova třída 185/20, 397 01 Písek na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Cena pronájmu bude ve výši 1.000 Kč za rok.  

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

 

7. Úklid budov v majetku města Milevska – vyhlášení výběrového řízení - OISM 

 

Usnesení č. 150/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Úklid budov v majetku města 

Milevska pro období 01.07.2019–31.12.2020“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku ,,Úklid budov v majetku města Milevska pro 

období 01.07.2019–31.12.2020“, 

III. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 
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IV. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

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

VI. uděluje výjimku z povinnosti provést vyhodnocení formou e-aukce. 

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

 

8. Ukončení nájemní smlouvy se ZD Milevsko dohodou – mlékomat - OISM 

 

Usnesení č. 151/19 

Rada města Milevska 

schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. Sml 0072/2010  se Zemědělským družstvem Milevsko, 

se sídlem Velká č. 81, 399 01 Milevsko IČ: 00112470 ke dni 30.04.2019 dohodou. 

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

 

9. Smlouva budoucí na zřízení VB, plynová přípojka, Nádražní - OISM 

 

Usnesení č. 152/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby pan Pavel Záhora, bytem Nádražní 648, 399 01 Milevsko, 

provedl uložení plynové přípojky v Nádražní ulici. Plynová přípojka bude uložena v pozemku  

ve vlastnictví města Milevska s parc. č. 1622/7 v  k. ú. Milevsko a ukončena do plynovodní 

skříně (HUP) na pozemku parc. č. st. 458 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví investora.  

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. IV  ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

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

městem Milevskem, panem 

a společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem 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: 6                       pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

10. Smlouva o výpůjčce – elektrokola - OISM 

 

Usnesení č. 153/19 

Rada města Milevska 

schvaluje smlouvu o výpůjčce elektrokol mezi městem Milevskem, jako vlastníkem, a 

Milevským krajem, o. p. s., nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko 1,  IČ: 26031663, jako 

vypůjčitelem v předloženém znění.  

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

 

Dopis č. 08 MM 16897/2019 - Ing. Mráz, POLIKLINIKA MILEVSKO spol. s r. o. - dopis 

ohledně havárie systému na ohřev teplé vody pro celou Polikliniku – předán OF, 

Dopis č. 09 MM 15568/2019 – Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek – žádost  

o sponzorský dar – předán OF. 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.                                                      Michal Horek v. r. 

starosta                        místostarosta 


