
Zápis č. 2 z jednání investiční komise konaného 17.04.2019  

na MěÚ Milevsko, Sažinova 843  

 
Přítomni:  Ing. Radek Černý, předseda komise  

                Ing. Jaroslav Mácha 

                  Ing. Václav Pavlečka 

 Kateřina Jarošová, BBus 

                  

Omluveni: Ing. Bohuslav Beneš 

 Michal Polanecký  

 Bc. Jan Jedlička 

 JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 Martin Kostínek 

                    

Hosté: Ing. Ivan Radosta, starosta města – pověřený radní 

                   Ing. Bc. David Lukeš, vedoucí OISM 

 

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů. 

 2. Návrh ČEVAK a. s. - Plán financování obnovy VH majetku na období  

2019-2028.    

 3. Informace k aktualizovanému přehledu plánu investic a oprav MM na rok 2019 

a novým investičním požadavkům.  

 4. Různé.  

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1: 

Jednání zahájil předseda komise Ing. Černý v 15.00 hod., přivítal přítomné včetně hostů, 

omluvil nepřítomné členy IK a konstatoval, že IK není usnášeníschopná. Z minulého zápisu 

č. 1 nebyly uloženy žádné úkoly. K bodům jednání obdrželi všichni členové IK podklady 

předem prostřednictvím e-mailů. 

K projednávanému téma na minulém jednání IK – průmyslová zóna a informace o 

problematické situaci s tříděním a výkupem odpadu – se vyjádřil pan starosta Ing. Radosta, 

který se minulého jednání IK nemohl zúčastnit. Přítomní se také shodli, že je nutné vždy 

zvážit, zda se vyhlášené dotační programy vyplatí a jsou vhodné pro město Milevsko, než se o 

dotace budou pokoušet – ne vždy jsou výhodné. 

Na základě dotazů pana starosty Ing. Radosty, byly podány vedoucím OISM Ing. Bc. 

Lukešem informace o postupu v připravovaných akcích na Obnovu vodovodu v ul. Dukelská, 

a Obnovu rozvodů ÚT a TUV větev „Věžáky“ v Milevsku, ke kterým na jednání RMM podal 

informace o častých haváriích také provozovatel ZVVZ Energo s. r. o. 

 

Ad.2: 

Předseda IK Ing. Černý uvedl návrh ČEVAKu a. s. „Plán financování obnovy VH majetku na 

období 2019-2028“ ve variantách A, B a C. Komentář k materiálu rozvedl vedoucí OISM Ing. 

Bc. Lukeš. Uvedl také, že návrh projednával již Finanční výbor ZMM, jehož členové podali 

připomínky a na základě těch byl Plán financování ČEVAKem a. s. zaktualizován a v této 

verzi poté předložen i IK k projednání variant. Předseda komise Ing. Černý předložil písemné 

vyjádření pana Ing. Beneše, ve kterém se přiklání k variantě B, stejně tak i ostatní přítomní 

členové IK. 



Usnesení: IK vzala na vědomí a přítomní členové svým jménem doporučují RMM 

schválit variantu B. 

 

Ad 3: 

Informace k aktualizovanému Přehledu plánu investic a oprav MM na rok 2019 (poslán 

předem e-mailem všem členům IK) podal vedoucí OISM Ing. Bc. Lukeš, který konstatoval, že 

jde o nejposlednější verzi plánu, a protože je v něm již zapracována i největší akce, nemělo by 

docházet k jeho velkým změnám. Dále byly všem členům IK předloženy nové investiční 

požadavky. Vedoucí OISM k jednotlivým INP podal na jednání IK podrobnější informace 

přítomným členům a vysvětlil hodnoty přidělených priorit uvedených u každého investičního 

požadavku. Předseda IK Ing. Černý poděkoval za informace vedoucímu OISM panu Ing. Bc. 

Lukešovi. 

 

Hlasování: Přítomní členové IK berou předložený Přehled plánu investic a oprav MM na rok 

2019 a Nové investiční požadavky na vědomí. 

 

Příští jednání komise proběhne pravděpodobně začátkem září 2019. 

 

Jednání bylo zahájeno v 15.00 hod. a skončeno v 17.00 hod. 

 

 

V Milevsku 17.04.2019 

 

 

 

Ing. Radek Černý v. r. 

předseda Investiční komise RMM 

 

 

Příloha: Presenční listina 

 

 

Zapsala: Kateřina Jarošová, BBus, tajemník IK 


