
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 

 

ze 4. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 3. února 2020 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Omluven: Ing. Jaroslav Mácha. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 4. 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 3. schůze RMM a programu 4. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.01.2020 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 3/2020 - OF 

  3. Finanční dar Český kynologický svaz ZKO Milevsko - OF 

  4. Hodnocení dotačního programu SPORT 2020 - ORR 

  5. Hodnocení dotačního programu KULTURA 2020 - ORR 

  6. Zpráva o činnosti Kulturní komise RMM za rok 2019, Plán činnosti Kulturní komise RMM  

      na rok 2020 - ORR 

  7. Zpráva o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2019, Plán činnosti Sportovní komise  

      RMM na rok 2020 - ORR 

  8. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem o. p. s. –  

      ORR 

  9. Informace o výsledku odvolacího řízení – DKM - OPSPK 

10. Žádosti o souhlas se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce MAP II ORP      

      Milevsko – MŠ Klubíčko, MŠ Kytička, MŠ Pastelka a MŠ Sluníčko - OPSPK 

11. Dodatek ke smlouvě o dílo č. SML0316/2019 na vypracování LHO - OŽP 

12. Zvýšení nájemného o inflaci za rok 2019 - OISM 

13. Pronájem částí pozemkové parcely č. 44/1 v lokalitě Souhrádka, v k. ú. Milevsko –  

      vyhlášení záměru - OISM   

14. Pronájem pozemkové parcely č. 589, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru - OISM 

15. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě se Zemědělským obchodním družstvem Sepekov - OISM 

16. Převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti v čp. 97 - OISM 

17. Evidence a správa pohledávek k 31.12.2019 - nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

18. Žaloba o vyklizení bytu - OISM 

19. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - zrušení veřejné zakázky a výzva k  

      opakovanému podání nabídky - OISM 

20. SoVB – „Rek. STL, NTL Milevsko, Kpt. Nálepky, Pís. předměstí“ - OISM 

21. SoVB a darovací smlouva - prodloužení vodovodního řadu, Lipová cesta - OISM 

22. Smlouva o dílo - Údržba hřbitovní zdi v Milevsku – západní část - OISM 

23. Žádost o nájem bytu - OISM 

24. NN přípojka v ul. Sibiřská - OISM 

25. Žádost o dotaci - parkoviště v ul. Kpt. Nálepky - OISM 
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26. Přehled provedených veřejných zakázek za rok 2019, Přehled plánu investic a oprav pro  

      realizaci města Milevska na rok 2020 - OISM 

27. Informace a věci ke schválení 

A) Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska – OŽP 

B) Žádost Městyse Bernartice o poskytnutí daru – TAJ 

C) Zpráva o činnosti Investiční komise RMM za rok 2019, Plán činnosti Investiční komise  

     RMM na rok 2020 - OISM 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 2 6  A )–C )  obdrželi všichni členové RMM  

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

- zápis 4/2020 z jednání Investiční komise RMM, plán práce Investiční komise RMM, zpráva o 

činnosti Investiční komise RMM. 

 

Schválení zápisu 3. schůze RMM a programu 4. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 3. schůze a dále program 4. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.01.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 37/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.01.2020. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 3/2020 - OF 

Na jednání se dostavili JUDr. Kupec a p. Procházka. 

 

Usnesení č. 38/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 3/2020 rozpočtová opatření č. 6 až 10 a změnu závazných 

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

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

 

3. Finanční dar Český kynologický svaz ZKO Milevsko - OF 

 

Usnesení č. 39/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevsko na rok 2020 ve výši 

10 tis. Kč pro Český kynologický svaz ZKO Milevsko Spálená - 1021 , IČ 04892666, 

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

Českým kynologickým svazem ZKO Milevsko, IČ 04892666 uvedené v příloze č. 2. 

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

 

4. Hodnocení dotačního programu SPORT 2020 - ORR 

 

Usnesení č. 40/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí přehled žádostí a návrh sportovní komise na přidělení dotací z dotačního 

programu SPORT 2020, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit poskytnutí dotací v dotačním programu 

SPORT 2020 jednotlivým žadatelům podle příloh P1– P3. 

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

 

5. Hodnocení dotačního programu KULTURA 2020 - ORR 
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Usnesení č. 41/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí přehled žádostí a návrh kulturní komise na přidělení dotací z dotačního 

programu KULTURA 2020, 

II. schvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu KULTURA 2020 jednotlivým žadatelům 

podle přílohy P1. 

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

 

6. Zpráva o činnosti Kulturní komise RMM za rok 2019, Plán činnosti Kulturní komise  

    RMM na rok 2020 - ORR 

 

Usnesení č. 42/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zprávu o činnosti Kulturní komise RMM za rok 2019, 

II. schvaluje plán činnosti Kulturní komise RMM na rok 2020. 

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

 

7. Zpráva o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2019, Plán činnosti Sportovní komise  

    RMM na rok 2020 – ORR 

 

Usnesení č. 43/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zprávu o činnosti Sportovní komise  RMM za rok 2019, 

II. schvaluje plán činnosti Sportovní komise RMM na rok 2020. 

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

 

8. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem o. p. s. –  

    ORR 

 

Usnesení č. 44/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění činnosti a služeb Sml 0392/2018 s Milevským 

krajem o. p. s., IČ 26031663, dle přílohy č. 1 

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

 

9. Informace o výsledku odvolacího řízení – DKM - OPSPK 

 

Usnesení č. 45/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí informaci ředitele Domu kultury Milevsko o výsledku odvolacího řízení proti 

žalovanému Laben, s. r. o., IČ 26098652.  

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

 

10. Žádosti o souhlas se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce MAP II  

      ORP Milevsko – MŠ Klubíčko, MŠ Kytička, MŠ Pastelka a MŠ Sluníčko - OPSPK 

 

Usnesení č. 46/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zařazením investičních záměrů Mateřské školy Klubíčko Milevsko,  

B. Němcové 1380, okres Písek, do Strategického rámce MAP II ORP Milevsko, v rozsahu 

přílohy P1, 
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II. souhlasí se zařazením investičních záměrů Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, 

okres Písek, do Strategického rámce MAP II ORP Milevsko, v rozsahu přílohy P2, 

III. souhlasí se zařazením investičních záměrů Mateřské školy Pastelka Milevsko,  

J. Mařánka 226, okres Písek, do Strategického rámce MAP II ORP Milevsko, v rozsahu přílohy 

P3, 

IV. souhlasí se zařazením investičních záměrů Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 

781, okres Písek, do Strategického rámce MAP II ORP Milevsko, v rozsahu přílohy P4. 

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

 

11. Dodatek ke smlouvě o dílo č. SML0316/2019 na vypracování LHO - OŽP 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 47/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML0316/2019 na vypracování LHO (lesní 

hospodářské osnovy) se spol. SILVA PROJEKT s. r. o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž,  

IČ 29295033 v předloženém znění. 

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

 

12. Zvýšení nájemného o inflaci za rok 2019 - OISM 

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

 

Usnesení č. 48/20 

Rada města Milevska 

rozhodla navyšovat nájemné o 2,8 % úředně vyhlášené míry inflace za rok 2019 pro nájemce 

nebytových prostor, nemovitých věcí - pozemků ve vlastnictví města Milevska. 

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

 

13. Pronájem částí pozemkové parcely č. 44/1 v lokalitě Souhrádka, v k. ú. Milevsko –  

      vyhlášení záměru - OISM   

 

Usnesení č. 49/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře             

53 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  Cena části 

pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na 

dobu neurčitou.  

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 27 m
2
, v k. ú. Milevsko pro

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020  na dobu neurčitou.  

III. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře             

102 m
2
, v k. ú. Milevsko pro Cena 

části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020  na dobu neurčitou.  

IV. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 27 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020  na dobu neurčitou.  

V. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře             

53 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  Cena 

části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020  na dobu neurčitou.  
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VI. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 48 m
2
, v k. ú. Milevsko pro

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

VII. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře             82 m
2
, v k. ú. Milevsko pro

 Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní 

smlouvy od 01.04.2020  na dobu neurčitou.  

VIII. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 177 m
2
, v k. ú. Milevsko pro . 

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020  na dobu neurčitou.  

IX. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 54 m
2
, v k. ú. Milevsko pro

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

X. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 54 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní 

smlouvy od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

XI. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 100 m
2
, v k. ú. Milevsko pro

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

XII. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 53 m
2
, v k. ú. Milevsko pro

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní smlouvy  

od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

XIII. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 50 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní 

smlouvy od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

XIV. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 98 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m a rok. Uzavření nájemní 

smlouvy od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

XV. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1  

o výměře 68 m
2
, v k. ú. Milevsko pro  

Cena části pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok. Uzavření nájemní 

smlouvy od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

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

 

14. Pronájem pozemkové parcely č. 589, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 50/20 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemkové parcely č. 589 o výměře 6387 m
2
, v k. ú. 

Milevsko, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Milevsko, J. A. Komenského 

1130, 399 01 Milevsko, IČ 60623748. Cena pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok, tj. 

celkovou částku 6.387 Kč za rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na dobu určitou do 

31.12.2028. 

Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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15. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě se Zemědělským obchodním družstvem Sepekov –  

      OISM 

 

Usnesení č. 51/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje vyjmutí části pozemkové parcely č. 776 o výměře 1131 m
2
, v k. ú. Milevsko, 

z nájemní smlouvy č. 121 ze dne 24.02.2004, Zemědělskému obchodnímu družstvu Sepekov,  se 

sídlem Božetice čp. 168, 399 01 Božetice, 

II. schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 121 ze dne 24.02.2004, se Zemědělským 

obchodním družstvem Sepekov, se sídlem Božetice čp. 168, 399 01 Božetice, IČ 00112658, 

v předloženém znění. 

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

 

16. Převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti v čp. 97 - OISM 

 

Usnesení č. 52/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti,   

II. schvaluje zveřejnit záměr udělit souhlas dodatkem k nájemní smlouvě č. MM 168/2008 

ze dne 12.11.1991 s převodem nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti – změna 

subjektu v postavení nájemce prostoru sloužícího podnikání č. 101 v čp. 97, ul. 5. května, 

Milevsko. 

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

 

17. Evidence a správa pohledávek k 31.12.2019 - nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

 

Usnesení č. 53/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí informaci o evidenci a správě pohledávek k 31.12.2019 ze závazků vzniklých 

uzavřením nájemních smluv na nájem prostor bytových a nebytových. 

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

 

18. Žaloba o vyklizení bytu - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 54/20 

Rada města Milevska 

rozhodla podat v zastoupení právním zástupcem (advokátem) žalobu o vyklizení bytu č. 8  

v čp. 413 Gen. Svobody, Milevsko proti  

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

 

19. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - zrušení veřejné zakázky a výzva k  

      opakovanému podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 55/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a údržba 

městského hřbitova Milevsko“, 

II. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a údržba městského hřbitova 

Milevsko“ vyhlášené usnesením Rady města Milevska č. 03/20 ze dne 06.01.2020, 

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

údržba městského hřbitova Milevsko“, 
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IV. vyhlašuje opakované výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa a údržba 

městského hřbitova Milevsko“, 

V. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

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

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

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

 

20. SoVB – „Rek. STL, NTL Milevsko, Kpt. Nálepky, Pís. předměstí“ - OISM 

 

Usnesení č. 56/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 664/2, 665/2, 

665/9, 939/36, 939/45, 943/5, 943/11, 943/13, 943/14, 943/16, 943/18, 943/20, 943/21, 943/22, 

943/24, 943/25, 943/27, 1633/2,  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 „Rek. STL, NTL Milevsko, Kpt. Nálepky, Pís. předměstí, STL 

plynovod a přípojky“, 

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 pozemcích města Milevska 

s parc. č. 664/2, 665/2, 665/9, 939/36, 939/45, 943/5, 943/11, 943/13, 943/14, 943/16, 943/18, 

943/20, 943/21, 943/22, 943/24, 943/25, 943/27, 1633/2, v k. ú. Milevsko. 

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

 

21. SoVB a darovací smlouva - prodloužení vodovodního řadu, Lipová cesta - OISM 

 

Usnesení č. 57/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č.  1978/3 v k. ú. 

Milevsko, mezi městem Milevskem a společností Toril Invest, a. s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, 

Husinecká 903/10, PSČ 130 00, IČ 24807397 Stavba byla realizována v rámci „Prodloužení 

vodovodního řadu ul. Lipová cesta a vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 1799/41“, 

II. schvaluje smlouvu darovací mezi společností Toril Invest, a. s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, 

Husinecká 903/10, PSČ 130 00, IČ 24807397 a Městem Milevskem, 

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 

 

22. Smlouva o dílo - Údržba hřbitovní zdi v Milevsku – západní část - OISM 

 

Usnesení č. 58/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Údržba hřbitovní zdi v Milevsku – západní 

část“, 

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 „Údržba hřbitovní zdi 

v Milevsku – západní část“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ 49061186 za  

cenu 413.003 Kč včetně DPH v předloženém znění, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s Královskou kanonií premonstrátů na 

Strahově, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1, IČ 00415090, v předloženém znění.  

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
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23. Žádost o nájem bytu – OISM 

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

 

Usnesení č. 59/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 1 (1+0, podlahová plocha 22,47 m
2
)   

v čp. 619 Sokolovská Milevsko s a 

na základě podané žádosti, 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 31.12.2020. 

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

 

24. NN přípojka v ul. Sibiřská - OISM 

 

Radní hlasovali o původním návrhu na usnesení v tomto znění: 

Rada města Milevska 

souhlasí se zásahem do pozemku č. 352/3, na kterém se nachází místní komunikace za účelem 

zřízení přípojky NN ke garáži majitele  při kterém dojde k rozřezání nového asfaltu, 

nalezení stávajícího kabelu, naspojkování a překopání na druhou stranu komunikace.  

Přítomno: 6  pro - 2, proti - 4, zdržel se - 0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č. 60/20 

Rada města Milevska 

nesouhlasí se zásahem do pozemku č. 352/3, na kterém se nachází místní komunikace za účelem 

zřízení přípojky NN ke garáži majitele  při kterém dojde k rozřezání nového asfaltu, 

nalezení stávajícího kabelu, naspojkování a překopání na druhou stranu komunikace.  

Přítomno: 6  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 2 

 

25. Žádost o dotaci - parkoviště v ul. Kpt. Nálepky - OISM 

 

Usnesení č. 61/20  

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o splnění podmínek pro možnost získání dotace na připravené akce 

„Parkoviště před 2. ZŠ“, „Parkoviště v ul. Pod Stadionem“ a „Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky“, 

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

„Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky“, 

III. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit realizaci akce „Parkoviště v ul. Kpt. 

Nálepky“, 

IV. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska projednat realizaci akcí „Parkoviště před 2. ZŠ“ a 

„Parkoviště v ul. Pod Stadionem“ bez dotačních prostředků. 

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

 

26. Přehled provedených veřejných zakázek za rok 2019, Přehled plánu investic a oprav pro  

      realizaci města Milevska na rok 2020 - OISM 

 

Usnesení č. 62/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí předložené údaje k plnění čl. 7, bodu 3) Směrnice č. SM/11/RMM – Směrnice 

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem za rok 2019, 

II. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav pro realizaci města Milevska na rok 2020 

v předloženém znění. 



9 

 

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

 

27. Informace a věci ke schválení 

 

A) Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska - OŽP 

 

Usnesení č. 63/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej dřeva lesů města Milevska (dále jen 

„dřeva LMM“),  

II. schvaluje návrh smlouvy na prodej dřeva LMM, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu na prodej dřeva LMM se společností ALCEDO MC s. r. o.,  

Št. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko. 

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

 

B) Žádost Městyse Bernartice o poskytnutí daru – TAJ 

 

Usnesení č. 64/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nevyhovět žádosti Městysu Bernartice. 

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

 

C) Zpráva o činnosti Investiční komise RMM za rok 2019, Plán činnosti Investiční komise  

     RMM na rok 2020 - OISM 

 

Usnesení č. 65/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zprávu o činnosti Investiční komise RMM za rok 2019, 

II. schvaluje plán činnosti Investiční komise RMM na rok 2020. 

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

 

Revize došlé pošty 

 

Usnesení 

Dopis č. 06 – čj. MM 04582/20 – Mašínův statek – památník tří odbojů, Praha – založen 

k originálu zápisu. 

Dopis č. 07 – čj. MM 05513/20 – Bohumír Němec – VEDUTA, České Budějovice – žádost o 

finanční podporu na realizaci knižního díla Po cestách Švejkovy budějovické anabáze – založen 

k originálu zápisu.  

Dopis č. 08 – čj. MM 06595/20 – Český kynologický svaz Milevsko – žádost o navýšení 

příspěvku na psa – předán OŽP  

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

 

 

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

starosta                     místostarosta 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


