
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 12. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 20. května 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Ing. Bohuslav Beneš, 

Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Karel Procházka, Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Mgr. Petr Barda. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 12. 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 11. schůze RMM a programu 12. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.05.2019 - TAJ 

  2. Žádost Linky bezpečí, z. s. - OF 

  3. Návrh na finanční podporu neziskové organizaci Sázíme stromy, z. ú. - Souhlas s  

      poskytnutím individuální dotace formou jednorázové roční částky určené na provozní  

      činnost organizace - OŽP 

  4. Nařízení města Milevska o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy -       

      OŽP 

  5. Návrh dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy - OŽP 

  6. Smlouva budoucí na zřízení VB, plynová přípojka, Č. Holase - OISM 

  7. Žádost o dotace z dotačních programů na podporu jednotek SDH obcí  

      - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Milevsko - OISM 

  8. Smlouvy o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu - OISM 

  9. Doporučení z 02/2019 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

10. Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/34, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru -   

      OISM 

11. Evidence a správa pohledávek k 30.04.2019 - nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

12. Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

13. Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

14. Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1671/1, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru -      

      OISM 

15. Informace a věci ke schválení 

A) Úprava plochy v ul. R. Svobodové (u garáží za kinem) - OISM 

B) Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. Komenského, 

     Parkoviště ul. Pod Stadionem II a Kpt. Nálepky, 

     Rekonstrukce vstupů do vnitrobloku Hradčany – ul. K. Čapka, Milevsko - OISM 

C) Vyhodnocení veřejné zakázky a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

      - OSŽM 

D) Kontokorentní úvěr - OF 

E) Změna rozpočtu č. 13/2019 - OF 
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F) Nominace do rady SMO ČR - STA 

G) Hustopeče – partnerská spolupráce - MST 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 –1 5 ,  A ) E )  obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 

- zápis č. 2/2019 ze zasedání Bytové komise RMM, 

- zápis č. 2/2019 ze zasedání Investiční komise RMM. 

 

Schválení zápisu 11. schůze RMM a programu 12. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 11. schůze a dále program 12. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.05.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 162/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.05.2019. 

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

 

2. Žádost Linky bezpečí, z. s. - OF 

 

Usnesení č. 163/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2019 ve výši 

3 tis. Kč pro Linku bezpečí, z. s., IČ: 61383198, 

II. pověřuje starostu města uzavřením a podpisem darovací smlouvy mezi městem Milevsko  

a Linkou bezpečí, z. s., IČ: 61383198 dle přílohy č. 2, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

6112 5222  1 

 

Poskytnutí finančního daru 3.000 Kč 

      VÝDAJE celkem 3.000 Kč 

     PŘÍJMY celkem        0 Kč 

          FINANCOVÁNÍ celkem  

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

 

3. Návrh na finanční podporu neziskové organizaci Sázíme stromy, z. ú. - Souhlas s  

    poskytnutím individuální dotace formou jednorázové roční částky určené na provozní  

    činnost organizace - OŽP 

 

Usnesení č. 164/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti neziskové 

organizace Sázíme stromy, z. ú., IČ: 02626870 ve formě jednorázové částky 5.200 Kč za 

účelem podpory provozní činnosti organizace a s ním související návrh veřejnoprávní smlouvy 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
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   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 
Hodnota              
(v tis.Kč) OdPa Položka ORG 

3745 5169   7 

 

Přesun finančních prostředků v rámci § 3745  

 

 

- 5,2 

 

 3745 5229    7    

         5,2 

 

              

              

          VÝDAJE celkem 0 

  
 

      PŘÍJMY celkem  0 

 

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

 

4. Nařízení města Milevska o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy   

    -  OŽP 

 

Usnesení č. 165/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Nařízení města Milevska o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské 

osnovy. 

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

 

5. Návrh dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy –  

    OŽP 

 

Usnesení č. 166/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Návrh dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy. 

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

 

6. Smlouva budoucí na zřízení VB, plynová přípojka, Č. Holase - OISM 

 

Usnesení č. 167/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investoři stavby - manželé Nečasovi, bytem Č. Holase 1233, 399 01 Milevsko, 

provedli uložení plynové přípojky v ulici Č. Holase. Plynová přípojka bude uložena v pozemcích 

ve vlastnictví města Milevska s parc. č. 1616/1, 327/30 v  k. ú. Milevsko  a ukončena  

do plynovodní skříně (HUP) na pozemku parc. č. 327/29 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 

investorů.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny 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, manželi  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 
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7. Žádost o dotace z dotačních programů na podporu jednotek SDH obcí  

    - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 168/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotací ze státního dotačního programu Ministerstva 

vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a dotačního programu Jihočeského kraje „Investiční 

dotace pro jednotky SDH obcí“ na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko“ 

v roce 2020, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 1/6 uznatelných nákladů na akci. 

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

 

8. Smlouvy o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu –  

    OISM 

 

Usnesení č. 169/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1406/19 reg. č. 416-02-015 na projekt 

„Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu“, 

II. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1496/19 reg. č. 416-03-030 na projekt 

„Pořízení podlahového mycího stroje do sportovní haly“. 

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

 

9. Doporučení z 02/2019 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

 

Usnesení č. 170/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zápis číslo 02/2019 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

06.05.2019, 

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 9 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko 

s na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 

48 Kč/m ,  

III. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu II. schvaluje uzavřít 

nájemní smlouvu na nájem bytu č. 9 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko se  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 48 Kč/m
2
, 

IV. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 5 v čp. 145 Riegrova, Milevsko 

se na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 

54 Kč/m
2
,  

V. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu IV. schvaluje uzavřít 

nájemní smlouvu na nájem bytu č. 5 v čp. 145 Riegrova, Milevsko s  na 

dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 54 Kč/m
2
, 

VI. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 7 v čp. 246 Havlíčkova, Milevsko 

s na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 56 Kč/m
2
, 

VII. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VI. schvaluje 

opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 7 v čp. 246 Havlíčkova za stejných podmínek, 

s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
,                                                                              

VIII. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 7 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko  

se na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 

54 Kč/m , 
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IX. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VIII. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 7 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko s  

na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 58 Kč/m
2
,  

X. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 18 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko 

s na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 58 Kč/m
2
, 

XI. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu X. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 18 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko se 

na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, měsíční nájemné 54 Kč/m
2
,                   

XII. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemních smluv na nájem bytu. 

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

 

10. Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/34, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru  

      - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 171/19 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/34 o výměře 28,8 m
2
, v k. ú. 

Milevsko, obec Milevsko na dobu neurčitou pro VÁCLAVÁK s. r. o., se sídlem nám.  

E. Beneše 96, 399 01 Milevsko, IČ: 05411661. Cena části pronajímané pozemkové parcely bude 

150 Kč za 1 m
2 

a rok.  

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

 

11. Evidence a správa pohledávek k 30.04.2019 - nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

 

Usnesení č. 172/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí informaci o evidenci a správě pohledávek k 30.04.2019 ze závazků vzniklých 

uzavřením nájemních smluv na nájem prostor bytových a nebytových. 

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

 

12. Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

Na jednání se vrátil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 173/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“, 

II. doporučuje ZMM vyhradit si právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce, 

III. doporučuje ZMM rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou STRABAG  

a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – IČ: 60838744 za nabídkovou cenu 4.278.073,75 Kč 

bez DPH, tj. 5.176.469,24 Kč vč. DPH, 

IV. doporučuje ZMM rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“ s firmou STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5 – IČ: 60838744 za nabídkovou cenu 4.278.073,75 Kč bez DPH, tj. 5.176.469,24 Kč  

vč. DPH, 

V. doporučuje ZMM schválit toto rozpočtové opatření: 

 
          

(uvedeno v 
tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 
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2212 6121    6  6239 

Navýšení prostředků na realizaci akce „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“  5200 

          VÝDAJE celkem 5200 

          PŘÍJMY celkem          0 

          FINANCOVÁNÍ celkem          0   

 

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

 

13. Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 174/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova 

hřiště u I. ZŠ Milevsko“, 

II. doporučuje ZMM vyhradit si právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce v návaznosti na 

získání dotace. 

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

 

14. Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1671/1, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru -      

      OISM 

 

Usnesení č. 175/19 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 1602/9 o výměře 4 m
2
,  

v k. ú. Milevsko, obec Milevsko na dobu určitou od 13.06.2019 do 30.09.2019 pro 

 Cena části pronajímané pozemkové parcely 

bude 180 Kč za období od 13.06.2019 do 30.09.2019.  

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

 

15. Informace a věci ke schválení 

 

A) Úprava plochy v ul. R. Svobodové (u garáží za kinem) - OISM 

JUDr. Kupec, Ph.D. opustil jednání. 

 

Usnesení č. 176/19 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat akci „Úprava plochy v ul. R. Svobodové (u garáží za kinem)“ v souladu  

s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM firmě 

Služby Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko, IČ:  11315377 za cenu 

78.000 Kč bez DPH tj. 94.380 Kč s DPH dle předložené cenové nabídky. 

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

 

B) Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. Komenského, 

     Parkoviště ul. Pod Stadionem II a Kpt. Nálepky, 

     Rekonstrukce vstupů do vnitrobloku Hradčany – ul. K. Čapka, Milevsko - OISM 

JUDr. Kupec, Ph.D. se vrátil na jednání. 

 

Usnesení č. 177/19 

Rada města Milevska 
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I. bere na vědomí nesoulad již zpracovaného projektu řešící parkování před II. ZŠ v ul. J. A. 

Komenského ze září 2017, vypracované Ateliérem MAAT, Tábor s územní studií a podmínkami 

OPŽP, 

II. rozhodla nechat zpracovat novou projektovou dokumentaci na akci „Parkoviště u II. ZŠ v ul. 

J. A. Komenského“, dle pravidel výzvy č. 119 OPŽP, aktivita 1.3.2. a v soulady s územní studií 

ze srpna 2018 zpracovanou Architektonickým studiem Hysek spol. s r. o., 

III. bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracování projektových dokumentací  

k akcím „Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. Komenského“ a „Parkoviště ul. Pod Stadionem II a Kpt. 

Nálepky“ dle předložených Protokolů o vyhodnocení nabídek, 

IV. bere na vědomí informace z důvodové zprávy k akci „Rekonstrukce vstupů do vnitrobloku 

Hradčany – ul. K. Čapka, Milevsko“ zpracovanou Pavlem Dvořákem. 

V. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3322 6121  6 6221 

Snížení rozpočtované hodnoty na akci 

„Údržba klášterního mostu přes Milevský 

potok“ -274 

2219 6121  6 6242 

Doplnění výdajů do rozpočtu na akci 

„Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. 

Komenského“ +166 

2219 6121  6 6155 

Navýšení prostředků na financování akce 

„Parkoviště ul. Pod Stadionem II a Kpt. 

Nálepky +93 

2219 6121  6 6175 

Doplnění výdajů do rozpočtu na akci 

„Rekonstrukce vstupů do vnitrobloku 

Hradčany – ul. K. Čapka, Milevsko“ +15 

     
VÝDAJE celkem 0 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

C) Vyhodnocení veřejné zakázky a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

      - OSŽM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 178/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s doporučením Hodnotící komise veřejné zakázky „Strategie rozvoje dopravy  

a veřejného prostoru“ (protokol příloha č. 1), 

II. rozhoduje uzavřít smlouvu se společností Smartplan s. r. o., Pražského povstání 785/9,  

148 00 Praha 4, IČ: 02474743, 

III. pověřuje starostu města Ing. Ivana Radostu, podpisem smlouvy dle ZD. 

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

 

D) Kontokorentní úvěr - OF 

Na jednání se vrátil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 179/19 
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Rada města Milevska 

I. souhlasí s předloženým návrhem poptávky kontokorentního úvěru dle přílohy č. 1, 

II. souhlasí s předloženým návrhem bankovních institucí, které budou osloveny k podání 

nabídky. 

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

 

E) Změna rozpočtu č. 13/2019 - OF 

 

Usnesení č. 180/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 13/2019 rozpočtové opatření č. 57 a změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2019 v rozsahu dle přílohy č. 1. 

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

 

F) Nominace do rady SMO ČR - STA 

 

Usnesení č. 181/19 

Rada města Milevska 

nominuje na člena Rady Svazu měst a obcí České republiky Ing. Ivana Radostu. 

Přítomno: 6 pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 

 

G) Hustopeče – partnerská spolupráce - MST 

 

Usnesení č. 182/19 

Rada města Milevska 

schvaluje služební cestu do partnerského města Hustopeče ve dnech 27.05.–28.05.2019 pro 

neuvolněné zastupitele Mgr. Petra Bardu, Karla Procházku, JUDr. Martina Kupce, Ph.D.,  

Ing. Bohuslava Beneše a ředitele DK Mgr. Víta Kratochvíla.  

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

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 15 – čj. MM 19206/2019 – SBD, Milevsko – žádost o prodej bytové jednotky 13/87 

v obci a k. ú. Milevsko – předán OISM ke zpracování materiálu do ZMM. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

 

 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


