
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 5. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 17. února 2020 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

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

Ing. Vladimíra Štorková. 

  

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 5. 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 4. schůze RMM a programu 5. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.02.2020 - TAJ 

  2. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  3. Informace o činnosti Sociální komise Rady města Milevska - OSV 

  4. Výroční zpráva města Milevska podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

       k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019 - OVV 

  5. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  

      přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - OVV 

  6. Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky - OŽP 

  7. Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko - zrušení veřejné  

      zakázky – MP 

  8. Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko, Parkoviště v ul. Pod Stadionem, Milevsko a      

      Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko - výzva k podání nabídky -  

  9. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Blechova Družstevní - OISM 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pro Českou spořitelnu a. s. - OISM  

11. Doporučení z 01/2020 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

12. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Suchanova - OISM 

13. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce kavárny čp. 1 - OISM 

14. Pronájem movitých věcí - OISM 

15. Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku - OISM  

16. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Jeřábkova - OISM 

17. Propachtování pozemkových parcel, v k. ú. Něžovice – ukončení záměru - OISM 

18. Výběr pojistitele majetku města Milevska – vyhodnocení výběrového řízení - OISM 

19. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora chytrých měst a obcí“  

      - OKÚ 

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. GORDP0042OF0 (SML 0161/2012) o komplexní podpoře  

      provozu a užití systému GINIS® ve městě Milevsko, jeho další obnově a rozvoji - OKÚ 

21. Jmenování vedoucí odboru - TAJ 

22. Změna Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Milevsko - TAJ 

23. Informace a věci ke schválení 
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A) Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku - výzva k podání nabídky – 

OISM 

B) Žádost o souhlas s výpůjčkou sbírkového předmětu Milevské muzeum - OPSPK 

 

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

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

- zápis ze Sociální komise RMM,  

- zápis z Bytové komise RMM, 

- zápis z Komise životního prostředí RMM, 

- zprávu o činnosti Milevského muzea. 

 

Schválení zápisu 4. schůze RMM a programu 5. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 4. schůze a dále program 5. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.02.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 66/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.02.2020. 

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

 

2. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou - OSV 

 

Usnesení č. 67/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.03.2020 přidělení bytu 1+0 č. 44 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, paní 

 

II. schvaluje s platností od 01.03.2020 přidělení bytu 1+0 č. 68 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, paní 

III. schvaluje v případě odmítnutí žadatelů navrhovaných na přidělení výše uvedených bytů 

přidělení bytů náhradníkům v tomto pořadí (přidělení bytu od 01.03.2020): 

 – 1. 

 – 2. náhradník, 

IV. pověřuje Mgr. Gabrielu Zemanovou podpisem nájemních smluv k přiděleným bytům.    

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

 

3. Informace o činnosti Sociální komise Rady města Milevska - OSV 

 

Usnesení č. 68/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Zprávu o činnosti Sociální komise Rady města Milevska za rok 2019 a Plán činnosti 

Sociální komise Rady města Milevska na rok 2020.            

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

 

4. Výroční zpráva města Milevska podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

     k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019 - OVV 

 

Usnesení č. 69/20 

Rada města Milevska 
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bere na vědomí Výroční zprávu města Milevska a jeho orgánů o činnosti v oblasti poskytování 

informací za rok 2019 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

5. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  

    přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - OVV 

 

Usnesení č. 70/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění.  

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

 

6. Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky - OŽP 

 

Usnesení č. 71/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje předložený návrh řešení problematiky toulavých a opuštěných koček v Milevsku, 

II. schvaluje smlouvu o zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky s paní 

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

 

7. Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko - zrušení veřejné  

    zakázky – MP 

 

Usnesení č. 72/20 

Rada města Milevska 

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

„Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko“,  

II. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení nového služebního 

automobilu Městské policie Milevsko“. 

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

 

8. Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko, Parkoviště v ul. Pod Stadionem, Milevsko a      

    Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko - výzva k podání nabídky -  

 

Usnesení č. 73/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště v ul. 

Kpt. Nálepky, Milevsko“ v předloženém znění, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště v ul. 

Kpt. Nálepky, Milevsko“ v předloženém znění, 

III. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště v ul. 

Pod Stadionem, Milevsko“ v předloženém znění, 

IV. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště v ul. 

Pod Stadionem, Milevsko“ v předloženém znění, 

V. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště před 

2. ZŠ Milevsko“ v předloženém znění, 

VI. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště před 2. ZŠ 

Milevsko“ v předloženém znění, 
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VII. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

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

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

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

 

 

9. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Blechova Družstevní - OISM 

 

Usnesení č. 74/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Družstevní-Blechova: NN rekonstrukce“ – E.ON 

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

Budějovice, provedl rekonstrukci venkovního kabelového vedení NN do země a demontoval 

vzdušné kabelové vedení NN. Nové kabelové vedení NN je navrženo částečně na pozemcích 

města Milevska parc. č. 563/3, 574/8, 574/19, 1665 v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. III ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milevskem  

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

370 01 České Budějovice v předloženém znění, 

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 

 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pro Českou spořitelnu a. s. - OISM  

 

Usnesení č. 75/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. MM 209/2008 ze dne 

29.05.2008 pro Českou spořitelnu a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 

v předloženém znění. 

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

 

11. Doporučení z 01/2020 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

 

Usnesení č. 76/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zápis číslo 01/2020 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

10.02.2020, 

II. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 3 v čp. 619 Sokolovská, Milevsko 

s na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.12.2020, měsíční nájemné 40 Kč/m
2
,  

III. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše, Milevsko dohodou 

pro ,  

IV. pověřuje Mgr. Gabrielu Zemanovou zastupující vedoucího OISM podpisem nájemní 

smlouvy na nájem bytu a dohody o ukončení nájmu, 

V. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout byt č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše, za standardních 

podmínek, měsíční nájemné 54 Kč/m
2
,  

VI. schvaluje Zprávu o činnosti Bytové komise Rady města Milevska za rok 2019, 

VII. schvaluje Plán činnosti Bytové komise Rady města Milevska na rok 2020. 

Přítomno: 7  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 2 
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12. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Suchanova - OISM 

 

Usnesení č. 77/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Suchanova, Molík: NN přípojka“ – E.ON Distribuce, 

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

připojení vedení NN v zemi pomocí protlaku. Nové kabelové vedení NN je navrženo na 

pozemcích města Milevska parc. č. 178/5, 178/17 v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. III ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem  

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

370 01 České Budějovice v předloženém znění, 

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 

 

13. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce kavárny čp. 1 - OISM 

 

Usnesení č. 78/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o realizaci akce „Rekonstrukce kavárny čp. 1“, 

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 „rekonstrukce kavárny čp.1“ 

s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ 49061186 za nabídkovou cenu 860.000 Kč 

bez DPH, tj. 1.040.600 Kč s DPH. 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 
          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3613 6121  6 6257 Rekonstrukce WC čp. 1 – část galerie -200 

3613 6121  6 6256 Rekonstrukce kavárny čp. 1 +200 

3613 6121  6 6256 Navýšení prostředků na financování akce +220 

     
VÝDAJE celkem 220 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem -220 

          

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

 

14. Pronájem movitých věcí - OISM 

 

Usnesení č. 79/20 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem movitých věcí umístěných v provozovnách a sportovištích společnosti SPOS 

Milevsko s. r. o., se sídlem J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko,  IČ 26030757 na dobu 

určitou a to od 01.03.2020 do 28.02.2021 za nájemné ve výši 29.726,00 Kč bez DPH za rok. 

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

 

15. Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku - OISM  

 

Usnesení č. 80/20 
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Rada města Milevska 

schvaluje uzavření smlouvy na odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku 

provedeného společností SPOS Milevsko s. r. o., se sídlem J. A. Komenského 1034, 399 01 

Milevsko,  IČ 26030757 na majetku města Milevska ve výši 136.598,00 Kč. 

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

 

16. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Jeřábkova - OISM 

Tento bod byl odložen na další jednání RMM. 

 

17. Propachtování pozemkových parcel, v k. ú. Něžovice – ukončení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 81/20 

Rada města Milevska 

schvaluje propachtování pozemkové parcely 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 1745m

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, zemědělskému podnikateli  se sídlem Přeborov 40, 399 01 

Milevsko, IČ 43812589 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou pěti roků. Cena pachtu bude ve 

výši 5.100 Kč za 1 ha a rok. 

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

 

18. Výběr pojistitele majetku města Milevska – vyhodnocení výběrového řízení - OISM 

 

Usnesení č. 82/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí provedené výběrové řízení na ,,Výběr pojistitele pro pojištění majetku města 

Milevska“ vyhlášené usnesením č. 30/20 ze dne 20.01.2020, 

II. schvaluje uzavřít pouze část veřejné zakázky na ,,Výběr pojistitele pro pojištění majetku 

města Milevska“, 

III. souhlasí s výběrem pojišťovny Kooperativa, a. s. pro pojištění majetku města Milevska, 

Milevského muzea, Domu kultury Milevsko a SPOS Milevsko s. r. o. v hodnotě ročního 

pojistného 1.195.975,00 Kč, 

IV. bere na vědomí poptávkové řízení pro pojištění majetku a odpovědnosti škol a školek města 

Milevska, 

V. souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy s Generali Česká pojišťovna, a. s. na pojištění majetku 

a odpovědnosti škol a školek města Milevska v hodnotě ročního pojistného 182.863,00 Kč, 

VI. pověřuje Pojišťovací makléřství INPOL, a. s. sjednáním pojistných smluv s vybranými 

pojišťovnami. 

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

 

19. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora chytrých měst a  

      obcí“ - OKÚ 

 

Usnesení č. 83/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých 

měst a obcí 1. výzva pro rok 2020 na akci s názvem „Pořízení samoobslužného platebního 

automatu s navazující integrací do ekonomického systému úřadu“, 



7 

 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci, 

III. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotace, zařadit podíl na spolufinancování akce 

do upraveného rozpočtu města. 

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

 

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. GORDP0042OF0 (SML 0161/2012) o komplexní podpoře  

      provozu a užití systému GINIS® ve městě Milevsko, jeho další obnově a rozvoji - OKÚ 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 84/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. GORDP0042OF0 (SML 0161/2012) o komplexní podpoře 

provozu a užití systému GINIS® ve městě Milevsko, jeho další obnově a rozvoji se společností 

GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 v předloženém znění. 

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

 

21. Jmenování vedoucí odboru - TAJ 

Na jednání se vrátil JUDr Kupec. 

 

Usnesení č. 85/20 

Rada města Milevska 

jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu a v souladu se zněním § 102 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů Bc. Evu Kotrbovou 

vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu Milevsko na dobu neurčitou a ukládá 

tajemnici městského úřadu předat jí s účinností od 01.03.2020 jmenování dle § 2 odst. 6 zákona 

č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

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

 

22. Změna Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Milevsko - TAJ 

 

Usnesení č. 86/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Milevsko v předloženém znění 

s účinností od 01.03.2020,  

II. stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Milevsko na 84 (mimo 

zaměstnanců na MD a RD). 

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

 

23. Informace a věci ke schválení 

 

A) Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku - výzva k podání 

nabídky – OISM 

 

Usnesení č. 87/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti 

budovy Sportovní haly v Milevsku", 

II. vyhlašuje zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku „Snížení 

energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku", 

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

IV. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce, 
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V. jmenuje komisi pro hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

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

 

B) Žádost o souhlas s výpůjčkou sbírkového předmětu Milevské muzeum - OPSPK 

 

Usnesení č. 88/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s časově omezenou výpůjčkou sbírkového předmětu, gotického kalichu z I. poloviny 14. 

století, Prácheňskému muzeu v Písku, IČ 00367851, za podmínek stanovených v příloze P1.  

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

 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

starosta                      místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 


