
 
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 14. schůze Rady města Milevska, která se konala ve  středu 19. června 2019 

od 16:00 hodin v Domě kultury. 

 

Přítomni: 

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

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

Omluven: Mgr. Petr Barda. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 14. 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 programu 14. schůze RMM. 

 

1. Dohoda o provozování farmářských trhů – OISM 

2. Nákup nového osobního automobilu pro potřeby města Milevska - realizace veřejné zakázky – 

OISM 

3. Nová dešťová kanalizace na hřbitově v Milevsku - realizace veřejné zakázky – OISM 

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

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

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 5  obdrželi všichni členové RMM a písemné 

materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení programu 14. schůze RMM. 

Členové rady schválili program 14. schůze RMM. 

 

1. Dohoda o provozování farmářských trhů - OISM 

 

Usnesení č. 205/19 

Rada města Milevska 

schvaluje dohodu o provozování farmářských trhů uzavíranou mezi městem Milevskem  

a spolkem Ženy pro Milevsko, z. s., IČ: 08217351, se sídlem, nám. E. Beneše 1, 399 01 Milevsko 

v upraveném znění. 

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

 

 

2. Nákup nového osobního automobilu pro potřeby města Milevska - realizace veřejné  

    zakázky – OISM 
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Usnesení č. 206/19 

Rada města Milevska 

rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu MM, uzavřít kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Nákup nového osobního automobilu 

pro potřeby města Milevska“ s firmou Karel Frolík – Autoservis, IČ: 10301577 za nabídkovou 

cenu 268.479 Kč bez DPH, tj. 324.860 Kč vč. DPH.  

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

 

 

3. Nová dešťová kanalizace na hřbitově v Milevsku - realizace veřejné zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 207/19 

Rada města Milevska 

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

rozsahu městem Milevskem a uzavřít smlouvu na realizaci akce „Nová dešťová kanalizace  

na hřbitově v Milevsku“ s firmou Swietelsky stavební s. r. o., IČ: 48035599 za nabídkovou cenu 

470.324,19 Kč bez DPH, tj. 569.092,27 Kč vč. DPH.  

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

 

Jednání Rady města Milevska bylo přerušeno v 16:55 hodin a pokračovalo po jednání 

Zastupitelstva města Milevska v 19:15 hodin. 

Z jednání odešel p. Karel Procházka a dostavil se JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Bohuslav 

Beneš. 

 

 

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

 

Usnesení č. 208/19 

Rada města Milevska 

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

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“,  

II. rozhodla 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, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu 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. 

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

 

 

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

 

Usnesení č. 209/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova hřiště 

u I. ZŠ Milevsko“,  
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II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou TUBEKO SPORT, spol. s r. o.,  

Na armádě 364, 270 62 Rynholec – IČ: 49825020 za nabídkovou cenu 6.731.509,39 Kč bez 

DPH, tj. 8.145.126,36 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko“ 

s firmou TUBEKO SPORT, spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec – IČ: 49825020  

za nabídkovou cenu 6.731.509,39 Kč bez DPH, tj. 8.145.126,36 Kč vč. DPH. 

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

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                  místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


