
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 v  pondělí 10. června 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Karel Procházka, Mgr. Petr Barda Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven:. Ing. Jaroslav Mácha. 

 

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 05.06.2019- TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 14/2019 - OF 

  3. Kontokorentní úvěr – výsledek poptávky - OF 

  4. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva - OF 

  5. Aktualizace finančního plánu hospodářské činnosti- OF 

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

  7. Pravidla pro zřizování parkovacích míst pro ZTP/P na místních komunikacích města  

      Milevska - OISM 

  8. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora tvorby územně  

      plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje" - OISM 

  9. Změny v délce nájmů, záměry pronájmu – byty - OISM 

10. Ukončení záměru změnit smlouvu o nájmu MM 34/2008 - OISM 

11. Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.07.2019–31.12.2020 - vyhodnocení       

      veřejné zakázky - OISM 

12. Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury - zpracování žádosti o dotaci a      

      administrace projektu - OISM 

13. Veřejné osvětlení – Milevsko, Čs. Legií, Nádražní a Sažinova - dodatek č. 1 ke  

      Sml  0150/2019 - OISM 

14. Prodej pozemku v lokalitě „Na kamenech“, v k. ú. Milevsko - OISM 

15. Smlouva o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a  

      obcí - Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou  

      - OISM 

16. Smlouva o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a  

      obcí - Strategie rozvoje odpadového hospodářství v Milevsku - OISM 

17. Smlouva o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a  

      obcí - Chytré parkování v ul. Za Radnicí - OISM 

18. Stavební úpravy společných prostor ubytovací části objektu Sport Hotel -  realizace  

       veřejné zakázky - OISM 

19. Podnájemní smlouva na nebytové prostory - OSŽM 
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20. Změny v Řídící skupině projektu Živé Milevsko - OSŽM 

21. Informace a věci ke schválení 

A) Pronájem části pozemkové parcely č. 1602/9, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru – OISM 

B) Muzeum maškar 2. etapa – venkovní prostory čp. 6 - realizace veřejné zakázky –  

     OISM 

C) Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska - OŽP 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 2 0 ,  A ) ,  obdrželi všichni členové RMM a 

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

- zápis č. 3/2019 z jednání Sociální komise RMM, 

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

- zápis č. 3/2019 ze zasedání Komise životního prostředí RMM. 

 

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

Členové rady schválili zápis 12. schůze a dále program 13. schůze RMM. 

 

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

 

Usnesení č. 183/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 05.06.2019. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 14/2019 - OF 

 

Usnesení č. 184/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 14/2019 rozpočtová opatření č. 61 až 65 a změnu 

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

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

 

3. Kontokorentní úvěr – výsledek poptávky - OF 

 

Usnesení č. 185/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí výsledek poptávky kontokorentního úvěru dle přílohy č. 1, 

II. doporučuje zastupitelstvu schválit kontokorentní úvěr vč. smluvního ujednání s limitem 10 

mil. Kč s vítězem poptávkového řízení. 

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

 

4. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva - OF 

 

Usnesení č. 186/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle přílohy  

č. 1 a doporučuje zastupitelstvu schválit je v upraveném znění. 

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

 

5. Aktualizace finančního plánu hospodářské činnosti- OF 
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Usnesení č. 187/19 

Rada města Milevska 

souhlasí s aktualizací finančního plánu hospodářské činnosti pro rok 2019 dle přílohy č. 1 vč. 

přehledu oprav dle přílohy č. 2. 

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

 

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

 

Usnesení č. 188/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investoři stavby - 

Milevsko, provedli uložení plynové přípojky v ulici Sokolovská. Plynová přípojka bude uložena 

v pozemku ve vlastnictví města Milevska s parc. č. 1617/1 v  k. ú. Milevsko  a ukončena do 

plynovodní skříně (HUP) na pozemku parc. č. st. 442 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 

 

7. Pravidla pro zřizování parkovacích míst pro ZTP/P na místních komunikacích města  

    Milevska - OISM 

 

Usnesení č. 189/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Směrnici pro zřizování parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP/P na místních 

komunikacích města Milevska v upraveném znění, bez možnosti udělení výjimky RMM. 

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

 

8. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora tvorby územně  

    plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje" - OISM 

 

Usnesení č. 190/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Podpora tvorby územně plánovací 

dokumentace obcí Jihočeského kraje“ na akci s názvem „Územní plán Milevsko“, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 74 % z celkových nákladů akce 

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

 

9. Změny v délce nájmů, záměry pronájmu – byty - OISM 

 

Usnesení č. 191/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádosti jednadvaceti nájemců o provedení změn v délce nájmu, 

II. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko dohodou 

k 30.06.2019 pro 
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III. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 619 Sokolovská, Milevsko dohodou 

k 30.06.2019 pro

IV. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 61 v čp. 1401 Libušina, Milevsko dohodou 

k 30.06.2019 pro 

V. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 43 v čp. 1401 Libušina, Milevsko dohodou 

k 31.05.2019 pro

VI. schvaluje změnu nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 37 v čp. 1510 5. května, Milevsko 

pro na dobu neurčitou,  

VII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 8 na byt č. 1 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro  na dobu určitou do 31.12.2020, 

VIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 3 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

IX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 13 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

X. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 20 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020,                                               

XI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 7 na byt č. 3 v čp. 737 Št. Dvořáka, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019, 

XII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 5 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019, 

XIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 6 v čp. 123 

nám. E. Beneše, Milevsko pro na dobu určitou 

do 31.12.2019, 

XIV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 13 na byt č. 6 v čp. 619 Sokolovská, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019, 

XV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 6 na byt č. 12 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019, 

XVI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 9 na byt č. 5 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019, 

XVII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 6 na byt č. 15 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019 

za předpokladu úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc červen 2019 a úhrady stávajícího 

dluhu v celé výši  do 30.06.2019, 

XVIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 16 v čp. 737 

Št. Dvořáka, Milevsko pro na dobu určitou 

do 31.12.2019 za předpokladu úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc červen 2019 

a úhrady stávajícího dluhu v celé výši  do 30.06.2019 

XIX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 6 na byt č. 1 v čp. 391 Husovo nám., 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019 

za předpokladu úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc červen 2019 a úhrady stávajícího 

dluhu v celé výši  do 30.06.2019,                                                                                     

XX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 9 v čp. 413 Gen. Svobody, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019 za předpokladu plnění dohody  

o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 

XXI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 1 v čp. 619 Sokolovská, 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2019 za předpokladu 

úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc červen 2019 a úhrady stávajícího dluhu v celé výši 

do 30.06.2019, 

XXII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 8 v čp. 775 P. Bezruče, 

Milevsko pro manžele na dobu určitou do 31.12.2019 
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za předpokladu úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc červen 2019 a úhrady stávajícího 

dluhu v celé výši do 30.06.2019,  

XXIII. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 2 v čp. 619 Sokolovská, Milevsko 

s za standardních podmínek, s měsíčním nájemným 40 Kč/m
2
, s úhradou 

jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného nejpozději v den podpisu smlouvy, se vznikem 

nájmu ode dne fyzického předání předmětného prostoru na základě protokolu (pasportu objektu) 

na dobu určitou do 31.12.2019, 

XXIV. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemní smlouvy, dohod o ukončení a dodatků k 

nájemním smlouvám, 

XXV. schvaluje zveřejnit záměry pronajmout byt č. 3 a 8 v čp. 619 Sokolovská za standardních 

podmínek s minimálním měsíčním nájemným 40 Kč/m
2
 a záměr pronajmout byt č. 11 v čp. 720 

Sokolovská za dotačních podmínek s měsíčním nájemným 48 Kč/m
2
. 

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

 

10. Ukončení záměru změnit smlouvu o nájmu MM 34/2008 - OISM 

 

Usnesení č. 192/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí ukončení záměru změnit smlouvu o nájmu č. MM 34/2008,   

II. schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu č. MM 34/2008 se změnou v předmětu nájmu na 

prostor č. 103 v čp. 128 Riegrova o výměře 38,1 m
2
 a s tím související změnou výše měsíčního 

nájemného na 1.816 Kč pro nájemce Jiřího Hroníka, Milevsko, IČ: 69552436.   

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

 

11. Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.07.2019–31.12.2020 - vyhodnocení       

      veřejné zakázky - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec. 

 

Usnesení č. 193/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.07.2019 – 31.12.2020“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou HRAVAG, s. r. o., Husinecká 

903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 07461151 za nabídkovou cenu 1.334.808,00 Kč bez DPH,  

tj. 1.615.117,68 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úklid budov  

v majetku města Milevska pro období 01.07.2019 – 31.12.2020“ s firmou HRAVAG, s. r. o., 

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 07461151 za nabídkovou cenu 1.334.808,00 Kč 

bez DPH, tj. 1.615.117,68 Kč vč. DPH. 

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

 

12. Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury - zpracování žádosti o dotaci a      

      administrace projektu - OISM 

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

 

Usnesení č. 194/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt 

„Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury Milevsko“ a spolufinancování tohoto 

projektu v minimální výši 50 % ze způsobilých výdajů, 
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II. rozhodla zadat v souladu s Článkem 9 odst. 8 b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Milevskem a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP  

2014-2020 vypracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu „Snížení energetické 

náročnosti budovy Domu kultury“ část „Zateplení“ a uzavřít smlouvu o poskytování 

poradenských služeb s firmou enovation s. r. o., Na Příkopě 583/15, 110 00  Praha 1,  

IČ: 27909751 za nabídkovou cenu 147.000 Kč bez DPH, 

III. rozhodla zadat v souladu s Článkem 9 odst. 8 b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Milevskem a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP  

2014-2020 vypracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu „Snížení energetické 

náročnosti budovy Domu kultury“  část „Vzduchotechnika“ a uzavřít smlouvu o poskytování 

poradenských služeb s firmou enovation s. r. o., Na Příkopě 583/15, 110 00  Praha 1; IČ: 

27909751  

za nabídkovou cenu 147.000 Kč bez DPH, 

IV. rozhodla zadat v souladu s Článkem 9 odst. 8 b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Milevskem a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP  

2014-2020 administraci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu „Snížení 

energetické náročnosti budovy Domu kultury“  a uzavřít smlouvu o poskytování poradenských 

služeb s firmou enovation s. r. o., Na Příkopě 583/15, 110 00  Praha 1; IČ: 27909751  

za nabídkovou cenu 49.000 Kč bez DPH +  navýšení o 7.900 Kč za každou další část. 

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

 

13. Veřejné osvětlení – Milevsko, Čs. Legií, Nádražní a Sažinova - dodatek č. 1 ke  

      Sml  0150/2019 - OISM 

 

Usnesení č. 195/19 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0150/2019 na „Veřejné 

osvětlení – Milevsko, Čs. Legií, Nádražní a Sažinova“ s firmou Služby města Milevska, spol.  

s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko – IČ: 49061186 v ceně 636.283 Kč bez DPH, tj. 769.902,5 

Kč vč. DPH a změnu fakturace. 

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

 

14. Prodej pozemku v lokalitě „Na kamenech“, v k. ú. Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 196/19 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nevyhlásit záměr na prodej pozemkové parcely  

č. 616/1, o výměře 949 m
2
, v k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám.  

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko panu  bytem Hůrecká cesta 336, 399 01 

Milevsko.  

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

 

15. Smlouva o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých  

      měst a obcí - Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou     

      úřední deskou  - OISM 

 

Usnesení č. 197/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1835/2019 reg. č. 461-01-01/2019 na 

projekt „Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou“, 

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

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3322 6121 x 06 6221 

Snížení rozpočtované hodnoty na akci 

„Údržba klášterního mostu přes Milevský 

potok“ -263 

3639 6122 x 06 6244 

Zařazení akce „Pořízení inf. kiosku pro 

turisty s integrovanou el. úř. deskou“ do 

rozpočtu 263 

3639 6122 461 06 6244 

Zařazení akce „Pořízení inf. kiosku pro 

turisty s integrovanou el. úř. deskou“ do 

rozpočtu – označení UZ 305 

0 4222 461 06 6244 

Příjem dotace „Pořízení inf.kiosku pro 

turisty s integrovanou el. úř. deskou 305 

     VÝDAJE celkem 305 

     
PŘÍJMY celkem 305 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

 

16. Smlouva o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých  

      měst a obcí - Strategie rozvoje odpadového hospodářství v Milevsku - OISM 

 

Usnesení č. 198/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1856/2019 reg. č. 461-01-22/2019 na 

projekt „Strategie rozvoje odpadového hospodářství v Milevsku“, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 
          

(uvedeno v tis. 
Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3725 5166 x 07 6245 

Zařazení akce „Strategie rozvoje 

odpadového hospodářství v Milevsku“ do 

rozpočtu 84 

3725 5166 461 07 6245 

Zařazení akce „Strategie rozvoje 

odpadového hospodářství v Milevsku“ do 

rozpočtu – označení UZ 200 

0 4122 461 07 6245 

Příjem dotace „Strategie rozvoje 

odpadového hospodářství v Milevsku“ 200 

     VÝDAJE celkem 284 

     
PŘÍJMY celkem 200 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 84 

 

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

 

17. Smlouva o poskytnutí dotace - dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých  

      měst a obcí - Chytré parkování v ul. Za Radnicí - OISM 

Tento bod byl odložen na další jednání RMM. 
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18. Stavební úpravy společných prostor ubytovací části objektu Sport Hotel -  realizace  

       veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 199/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy společných prostor ubytovací 

části objektu Sport Hotel“, 

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 „Stavební úpravy společných 

prostor ubytovací části objektu Sport Hotel“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., –  

IČ: 49061186 za nabídkovou cenu 602.114,49 Kč bez DPH, tj. 728.558,53 Kč vč. DPH.  

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

 

19. Podnájemní smlouva na nebytové prostory - OSŽM 

 

Radní hlasovali o tomto návrhu na usnesení: 

Rada města Milevska 

schvaluje záměr přesunout organizační složku Živé Milevsko do nebytových prostor ve 

vlastnictví města Milevska v centru města od 01.01.2020. 

Přítomno: 6  pro – 3, proti – 0, zdržel se – 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 200/19  

Rada města Milevska 

schvaluje uzavřít Podnájemní smlouvu na nebytové prostory v budově č. 1012, Karlova ulice, 

399 01 Milevsko (viz příloha) k dočasnému užívání organizační složce Živé Milevsko za 

podmínek stanovených Podnájemní smlouvou v upraveném znění od 01.07.2019 za nájemné ve 

výši 4.000 Kč za měsíc bez DPH. 

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

 

20. Změny v Řídící skupině projektu Živé Milevsko - OSŽM 

 

Usnesení č. 201/19 

Rada města Milevska 

schvaluje následující personální změny v obsazení Řídící skupiny (ŘS) projektu Živé Milevsko 

Smart Region: 

I. odvolává Mgr. Martina Třeštíka z funkce řádného člena a mentora v oblasti Podnikání a 

Podnikatelský park, Mgr. Víta Kratochvíla z funkce mentora v oblasti Kultura, Sport a cestovní 

ruch a Bc. Ladu Šetinovou z funkce řádného člena, 

II. schvaluje pana Michala Horka jako řádného člena a mentora v oblasti Kultura, Sport a 

cestovní ruch a Ing. Ivana Radostu jako mentora v oblasti Podnikání a Podnikatelský park.  

Nové složení ŘS je: Ing. Ivan Radosta, Ing. Vladimíra Štorková, p. Michal Horkek a p. Vít Král. 

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

 

21. Informace a věci ke schválení 

 

A) Pronájem části pozemkové parcely č. 1602/9, v k. ú. Milevsko -ukončení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 202/19 

Rada města Milevska 
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schvaluje 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 Josefa Kortana, bytem Husovo nám. 

387, 399 01 Milevsko. 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 

 

B) Muzeum maškar 2. etapa – venkovní prostory čp. 6 - realizace veřejné zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 203/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Muzeum maškar 2. etapa – venkovní prostory 

čp. 6“ v upraveném znění, 

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 „Muzeum maškar 2. etapa – 

venkovní prostory čp. 6“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ: 49061186 za 

nabídkovou cenu 488.963,82 Kč bez DPH tj. 591.646,23 Kč Kč vč. DPH.  

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

 

C) Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska - OŽP 

 

Usnesení č. 204/19 

Rada města Milevska 

schvaluje návrh „Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska“. 

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

 

 

Rada města Milevska projednala možnosti optimalizace financování DK Milevsko – zvážení 

možnosti přechodu na plátcovství DPH včetně souvisejících organizací (Milevský kraj, 

Milevskem). 

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 16  - čj. MM 23819/2019 – Josef Luxemburg, Milevsko – ničení zeleně ve městě – 

předán p. místostarostovi, 

Dopis č. 17 – čj. MM 27243/2019 –  – žádost o uzavření nájmu byt č. 

2 v ul. Sokolovská – předán OISM – vyřízeno v rámci bodu č. 9, 

Dopis č. 18 – čj. 27944/2019 – Bc. Nina Fialová, spolek Ženy pro Milevsko – Farmářské trhy 

v Milevsku – předán OISM a ODŽ ke zpracování materiálu do příští RMM. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21:00 hodin. 

 

 

 

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

starosta                     místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 
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