
Pozn.: V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) 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 1. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 6. ledna 2020 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

Mgr. Petr Barda, Karel Procházka, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., 

Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 1. 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 27. schůze RMM a programu 1. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.12.2019 - TAJ 

  2. Výběr zpracovatele Lesního hospodářského plánu pro lesy města Milevska na období  

      2021–2030 - OŽP 

  3. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - výzva k podání nabídky - OISM 

  4. SoVB -  Nové kabelové vedení NN - R. Svobodové - OISM 

  5. SoVB – Milevsko Blanická, AGT Group: NN připojení - OISM 

  6. Pasport místních komunikací - OISM 

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

  8. Propachtování zemědělských pozemků, v k. ú. Něžovice - vyhlášení záměru - OISM 

  9. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 776, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru -     

      OISM                               

10. Informace a věci ke schválení 

A) Dispozice s prostory č. 101 v čp. 789 Karla Čapka - OISM 

B) Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska - OŽP 

C) Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – organizační složka Živé Milevsko - OISM 

E) Změna rozpočtu č. 29/2019 - OF 

F)  Změna rozpočtu č. 1/2020 - OF 

Revize došlé pošty 

 

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

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis z Kulturní 

komise RMM. 

 

Schválení zápisu 27. schůze RMM a programu 1. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 27. schůze a dále program 1. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 30.12.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 01/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.12.2019. 
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Přítomno: 6 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

2. Výběr zpracovatele Lesního hospodářského plánu pro lesy města Milevska na období  

    2021–2030 - OŽP 

 

Usnesení č. 02/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek poptávkového řízení na výběr zpracovatele Lesního 

hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Milevska („dále jen LHP“) na období 2021-

2030, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování LHP se společností LesInfo CZ, a. s.,  

Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice, za nabídkovou cenu za měrnou jednotku  

(1 ha) 420 Kč bez DPH, 508,20 Kč včetně DPH. Celková cena při předběžné výměře 169 ha je 

70.980 Kč bez DPH, 85.885,80 Kč včetně DPH. 

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

 

3. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - výzva k podání nabídky - OISM 

Tento bod byl projednán po schválení bodu B). 

 

Usnesení č. 03/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a údržba 

městského hřbitova Milevsko“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa a údržba městského 

hřbitova Milevsko“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

IV. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 

V. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

VII. schvaluje zveřejnit záměr půjčit hmotnou nemovitou věc – budovu čp. 1047, objekt 

občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 1336/1, v katastrálním území 

Milevsko na dobu určitou pěti let, od 01.01.2021 do 31.12.2025.  

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

 

4. SoVB -  Nové kabelové vedení NN - R. Svobodové - OISM 

 

Usnesení č. 04/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 1590/8  

a  parc. č. 1647, v k. ú. Milevsko, mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem:  

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Stavba byla realizována 

v rámci „Milevsko R. Svobodové, Jakeš: NN připojení“, 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, 

 a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,  

IČ 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska 

s parc. č. 1590/8 a parc. č. 1647, v k. ú. Milevsko. 

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

 

5. SoVB – Milevsko Blanická, AGT Group: NN připojení - OISM 

 

Usnesení č. 05/20 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 929/9,                           

parc. č. 929/10, parc. č. 929/11, parc. č. 929/12, parc. č. 929/13, v k. ú. Milevsko, mezi městem 

Milevskem a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  

370 01 České Budějovice. Stavba byla realizována v rámci „Milevsko Blanická, AGT Group: 

NN připojení“, 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce,  

a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,  

IČ 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska 

s parc. č. 929/9, 929/10, 929/11, 929/12, 929/13, v k. ú. Milevsko. 

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

 

6. Pasport místních komunikací - OISM 

 

Usnesení č. 06/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Pasport místních komunikací v předloženém znění. 

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

 

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

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

 

Usnesení č. 07/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investoři stavby SJM  

provedli uložení ply

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. 253/1 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 

investora.  

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, investory  

 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: 7 pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

 

8. Propachtování zemědělských pozemků, v k. ú. Něžovice - vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 08/20 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na propachtování pozemkové parc. č. 1955 o výměře 1068 m
2
, 

pozemkové parc. č. 1956 o výměře 3129 m
2
, pozemkové parc. č. 1957 o výměře 4089 m

2
, 

pozemkové parc. č. 2045/3 o výměře 1471 m
2
, pozemkové parc. č. 2050/24 o výměře 288 m

2
, 

pozemkové parc. č. 2050/30 o výměře 3935 m
2
, pozemkové parc. č.2050/37 o výměře 1248 m

2
, 

pozemkové parc. č. 2050/38 o výměře 5301 m
2
, pozemkové parc. č. 2050/39 o výměře                   

2681 m
2
, pozemkové parc. č. 2882/13 o výměře 164 m

2
, pozemkové parc. č. 2048  

o výměře 1745 m
2
, pozemkové parc. č. 2061/1 o výměře 21751 m

2
 a část pozemkové parc.  

č. 2857 o výměře 1200 m
2
, v k. ú. Něžovice. 

Přítomno: 7 pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

 

9. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 776, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru -     



4 

 

    OISM                               

 

Usnesení č. 09/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely č. 776,               

dle geometrického plánu č. 3280-95/2015 označenou jako parc. č. 776/2 o výměře 1131 m
2
,  

v k. ú. Milevsko, za cenu 23 Kč za m
2
 a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s fyzickou 

osobou za účelem vybudování 

včelařské farmy. 

Přítomno: 7 pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

 

10. Informace a věci ke schválení 

 

A) Dispozice s prostory č. 101 v čp. 789 Karla Čapka - OISM 

 

Usnesení č. 10/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku 

č. 789/23, včetně podílu na společných částech domu čp. 789 na parcele č. st. 770, Karla Čapka 

v Milevsku, za minimální cenu 485.000,00 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 3938-217-19 

od Ing. Z. Hrochové. 

Přítomno: 7 pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

 

B) Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska - OŽP 

Tento bod byl projednán po schválení bodu č. 2. 

 

Usnesení č. 11/20 

Rada města Milevska 

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

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

 

C) Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy – organizační složka Živé Milevsko - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 12/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dohodu o ukončení podnájemní smlouvy na nebytové prostory č. Sml 0244/2019, 

uzavřenou 16.09.2019 mezi organizační složkou města Milevska Živé Milevsko a společností 

Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186, k 31.12.2019 v předloženém znění. 

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

 

D) Žádost o dotaci z Krajského investičního dotačního programu „Investiční dotace pro      

     jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí“ 

 

Usnesení č. 13/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Investiční dotace pro jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na akci s názvem „Nákup věcného vybavení 

pro JSDH Milevsko – 2 ks dýchacích techniky“, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % na tuto akci. 

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

 

E) Změna rozpočtu č. 29/2019 - OF 
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Usnesení č. 14/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 29/2019 rozpočtová opatření č. 154 až 155 a změnu 

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

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

 

F) Změna rozpočtu č. 1/2020 - OF 

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

 

Usnesení č. 15/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 1/2020 rozpočtové opatření č. 1 a změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2020 v rozsahu dle přílohy č. 1. 

Přítomno: 7 pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 01 – čj. MM 78144/2019 – Martin a Marcela Kreuzerovi, Milevsko – žádost o koupi 

nemovitosti Milevsko čp. 1604 a souvisejících pozemků – předán OISM k vypracování materiálu 

na příští jednání RMM. 

Dopis č. 02 – čj. MM 77958/2019 – Mgr. Jan Váňa, Milevsko – Sportovní den mládeže s TAJV – 

předán p. starostovi, který odpoví Mgr. Váňovi. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


