
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 7. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 16. března 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 7. 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 6. schůze RMM a programu 7. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.03.2020 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 6/2020 - OF 

  3. Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč.  

      vzduchotechniky a nářaďovny“- vyhodnocení veřejné zakázky - OF 

  4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  5. Čerpání finanční rezervy Plánu propagace města Milevska na rok 2020 - ORR 

  6. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana  

      přírody 2020“ - OŽP 

  7. Rezignace člena Komise životního prostředí - OŽP 

      Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Milevska 

  8. Venkovní fitpark – podpis smlouvy na realizaci - OŽP 

  9. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Sažinova - OISM  

10. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Dmýštice - OISM  

11. Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku - výzva k podání  

      nabídky - OISM  

12. Žádost o společný nájem bytu - OISM  

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

      ukončení záměru - OISM  

14. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko (opakovaná) - zrušení veřejné zakázky –  

      OISM  

15. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - výzva k podání nabídky dle zákona  

      č. 134/2016 Sb. - OISM  

16. Úklid místních komunikací pro rok 2020  -  OISM  

17. Schválení záměru zpracování generelu kanalizace s podporou dotačních prostředků - OISM  

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

      OISM  

19. Prodej čp. 206 a 417 vč. souvisejících pozemků v ul. Sokolovská, k. ú. Milevsko - OISM  

20. Komise pro místní části – zpráva o činnosti komise za rok 2019 a plán činnosti komise pro  

      rok 2020 - ODŽ  

21. Informace a věci ke schválení 
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A) Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM 

B) Parkoviště v ul. Pod Stadionem, Milevsko  - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

C) Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM 

D) Zrušení výběrového řízení – nájem bytu č. 14 v čp. 126 – do odvolání – OISM 

E) Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko - realizace veřejné  

     zakázky – MP 

F) Poskytnutí finančního daru Maškarnímu sdružení - STA 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 –2 0 ,  A) – D)  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápisy: č. 1/20 ze 

zasedání Komise pro místní části RMM, č. 2/20  ze zasedání Sportovní komise RMM a č. 2/20 ze 

zasedání Komise životního prostředí RMM.  

 

Schválení zápisu 6. schůze RMM a programu 7. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 6. schůze a dále program 7. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.03.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 103/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 10.03.2020. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 6/2020 - OF 

 

Usnesení č. 104/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 6/2020 rozpočtová opatření č. 22 až 29 a změnu 

závazných ukazatelů rozpočtu roku 2020 v rozsahu dle přílohy č. 1 v upraveném znění, 

II. schvaluje organizaci Sociální služby města Milevska změnu plánu výnosů a nákladů na rok 

2020 dle přílohy č. 2. 

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

 

3. Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč.  

    vzduchotechniky a nářaďovny“- vyhodnocení veřejné zakázky – OF 

 

Usnesení č. 105/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu na zajištění úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly 

v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ dle přílohy č. 1, 

II. doporučuje ZMM rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky podané společností ČSOB a. s., 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 – IČ 00001350 za nabídkovou cenu 932.318,33 Kč, 

III. doporučuje ZMM rozhodnout o uzavření úvěrové smlouvy na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky 

a nářaďovny“ se společností ČSOB, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 – IČ 00001350 za 

nabídkovou cenu 932.318,33 Kč. 

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

 

4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 
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Usnesení č. 106/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.04.2020 přidělení bytu 1+0 č. 15 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, paní   

II. schvaluje v případě odmítnutí žadatelky navrhované na přidělení výše uvedeného bytu 

přidělení bytu náhradníkovi (přidělení bytu od 01.04.2020): 

  

III. pověřuje vedoucí odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemní 

smlouvy k přidělenému bytu.    

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

 

5. Čerpání finanční rezervy Plánu propagace města Milevska na rok 2020 - ORR 

 

Usnesení č. 107/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s čerpáním finanční rezervy Plánu propagace města Milevska na rok 2020 příspěvkovou 

organizací Dům kultury Milevsko ve výši 46.150,40 Kč na realizaci naváděcího systému na 

„Muzeum maškar“. 

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

 

6. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana  

    přírody 2020“ - OŽP 

 

Usnesení č. 108/20 

Rada města Milevska 

schvaluje poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana 

přírody 2020“ dle přílohy č. 1. 

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

 

7. Rezignace člena Komise životního prostředí  

    Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města  

    Milevska - OŽP 

 

Usnesení č. 109/20 

Rada města Milevska 

I. přijímá rezignaci pana Petra Hladkého na členství v Komisi životního prostředí ke  

dni 17.02.2020, 

II. schvaluje:  

- pokácení břízy bělokoré v Kostelecké ulici (parc. č. 2007/1) 

- pokácení douglasky tisolisté a smrku stříbrného v ul. Čs. armády (parc. č. 582/1) 

- pokácení dubu červeného v uličce u Kohinooru (parc. č. 429/98) 

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

 

8. Venkovní fitpark– podpis smlouvy na realizaci - OŽP 

 

Usnesení č. 110/20 

Rada města Milevska   
I. rozhodla o podpisu smlouvy na realizaci venkovního fitparku s firmou COLMEX s. r. o., Kubelíkova 

1224/42, 130 00 Praha 3,  

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA UZ ORJ   Text Hodnota              
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OdPa Položka ORG (v tis.Kč) 

3429 6121   7 

 

Navýšení prostředků        111 

 

       

          VÝDAJE celkem 111 

  
 

      PŘÍJMY celkem 0 

 

Přítomno: 6  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1 

 

9. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Sažinova - OISM  

 

Usnesení č. 111/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Sažinova, výměník: NN přípojení“ – E.ON 

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

Budějovice, provedl nové kabelové vedení NN a nové kabelové skříně. Nové kabelové vedení 

NN je navrženo na pozemcích města Milevska parc. č. 509/1, 509/3, 509/4, 582/1, 2054/2, 2096/1, 

st. 948 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 předložený návrh smlouvy 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, 

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 

 

10. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Dmýštice - OISM  

 

Usnesení č. 112/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „E.ON Dmýštice: TS, NN rekonstrukce“ – E.ON Distribuce,  

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

uložení nového kabelového vedení NN v obci Dmýštice do země a demontoval vzdušné kabelové 

vedení NN. Součástí stavby je i výměna TS. Nové kabelové vedení NN je navrženo částečně na 

pozemcích města Milevska parc. č. st. 44, st. 45, st. 107, st. 129/3, 1413/1, 1433/1, 1461, 2186/4, 

2187, 2408, 2409, 2797/1, 2797/2, 2797/3, 2797/4, 2797/5, 2834/3, 2840/2, 2841/2, 2854/1, 2864/1, 

2893 v k. ú. Dmýštice.  

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 předložený návrh smlouvy 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, 

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 

 

11. Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku - výzva k podání  

      nabídky - OISM  

 

Usnesení č. 113/20 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava krovu  

a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava krovu a střešního 

pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku“, 

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. 

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

 

12. Žádost o společný nájem bytu - OISM 

 

Usnesení č. 114/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o společný nájem bytu, 

II. schvaluje změnu nájemní smlouvy č. MM 807/2007 dodatkem č. 4 na byt č. 8 v čp. 737 Št. 

Dvořáka Milevsko ve smluvní straně nájemce, kdy  bude 

uvedena jako společný nájemce s

III. pověřuje vedoucí OISM podpisem dodatku k nájemní smlouvě na byt. 

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

 

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

      ukončení záměru - OISM  

 

Usnesení č. 115/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na dobu neurčitou,  

II. schvaluje 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,  

III. schvaluje 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, 

VI. schvaluje 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 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na dobu 

neurčitou,  

VI. schvaluje 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na dobu 

neurčitou, 

VII. schvaluje pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře 82 m
2
, v k. ú. Milevsko 

pro Cena části pronajímané 
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pozemkové parcely 1 Kč za m
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na dobu 

neurčitou, 

VIII. schvaluje 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 a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020  na dobu 

neurčitou.  

IX. schvaluje 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na dobu neurčitou, 

X. schvaluje 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na dobu 

neurčitou, 

XI. schvaluje 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 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na dobu neurčitou.  

XIII. schvaluje 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na 

dobu neurčitou.  

XIV. schvaluje 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
2 

a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na 

dobu neurčitou.  

XV. schvaluje 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 a rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2020 na dobu 

neurčitou.  

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

 

14. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko (opakovaná) - zrušení veřejné zakázky –  

      OISM  

 

Usnesení č. 116/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu „Správa a údržba městského hřbitova Milevsko (opakovaná)“, 

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

Milevsko (opakovaná)“ vyhlášené usnesením Rady města Milevska č. 55/20 ze dne 03.02.2020. 

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

 

15. Správa a údržba městského hřbitova Milevsko - výzva k podání nabídky dle zákona  

      č. 134/2016 Sb. - OISM 

 

Usnesení č. 117/20 

Rada města Milevska 

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

městského hřbitova Milevsko“, 
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II. vyhlašuje zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Správa a údržba městského 

hřbitova Milevsko“ v předloženém znění, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

V. jmenuje komisi pro hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

VII. bere na vědomí podání žádosti stávajícího nájemce budovy č. p. 1047 Kamenictví Novotný, 

spol. s r. o., IČ 25185608 ze dne 17.01.2020 o pronájem části budovy čp. 1047 Milevsko za 

účelem provozování pohřební služby od 01.01.2021 do 31.12.2025 a ukládá OISM podle 

výsledku zadávacího řízení postupovat dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.    

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

 

16. Úklid místních komunikací pro rok 2020  -  OISM 

 

Usnesení č. 118/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Úklid místních komunikací“, 

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 „Úklid místních komunikací 

pro rok 2020“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ 49061186 za   

cenu  1.187.530 Kč bez DPH tj. 1.436.911,30 Kč vč. DPH v předloženém  znění, 

III. rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke  Smlouvě o dílo  č. 904/2004 ze dne 31.12.2003 s firmou 

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

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

 

17. Schválení záměru zpracování generelu kanalizace s podporou dotačních prostředků - 

OISM 

 

Usnesení č. 119/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o možnosti získání dotačních prostředků na zpracování generelu 

kanalizace, 

II. souhlasí se zahájením přípravných prací pro podání žádosti o dotaci na zpracování generelu 

kanalizace z Operačního programu Zaměstnanost, výzva 03_19_109 - Výzva pro územní 

samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). 

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

 

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

      obcí“ – OISM 

 

Usnesení č. 120/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Energetický plán města Milevska“, 

II. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora 

chytrých měst a obcí“ na projekt s názvem „Energetický plán města Milevska“, 

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

IV. 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 

 

19. Prodej čp. 206 a 417 vč. souvisejících pozemků v ul. Sokolovská, k. ú. Milevsko - OISM  

JUDr. Kupec, Ph.D. opustil jednání. 
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Usnesení č. 121/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o koupi nemovitosti čp. 206 na parc. č. st. 247/1, pozemkové parc.  

č. 287/1 a čp. 417 na parc. č. st. 247/2 v ul. Sokolovská, k. ú. Milevsko, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit zveřejnění záměru prodat nemovitosti  

čp. 206 na parc. č. st. 247/1, pozemkové parc. č. 287/1 a čp. 417 na parc. č. st. 247/2 v ul. 

Sokolovská, k. ú. Milevsko. 

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

 

20. Komise pro místní části – zpráva o činnosti komise za rok 2019 a plán činnosti komise  

      pro rok 2020 - ODŽ 

Na jednání se vrátil JUDr. Kupec, Ph.D. a odešel p. starosta. 

 

Usnesení č. 122/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro místní části RMM za rok 2019, 

II. bere na vědomí Plán činnosti Komise pro místní části RMM pro rok 2020. 

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

 

21. Informace a věci ke schválení 

 

A) Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM 

Na jednání se vrátil p. starosta. 

 

Usnesení č. 123/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko“, 

II. doporučuje ZMM vyhradit si právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce, 

III. doporučuje ZMM rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou 

SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České 

Budějovice – IČ 480 35 599 za nabídkovou cenu 2.863.759,83 Kč bez DPH, tj. 3.465.149,39 Kč 

vč. DPH, 

IV. doporučuje ZMM rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkoviště  

v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko“ s firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod DS JIH, 

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice – IČ 48035599 za nabídkovou  

cenu 2.863.759,83 Kč bez DPH, tj. 3.465.149,39 Kč vč. DPH, 

V. doporučuje ZMM schválit toto rozpočtové opatření: 

 
          

(uvedeno v 
tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2219  6121   6  nová 

Navýšení prostředků na realizaci akce 

„Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko“ 3750  

          VÝDAJE celkem 3750 

          PŘÍJMY celkem  0  

          FINANCOVÁNÍ celkem          0   

 

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

 

B) Parkoviště v ul. Pod Stadionem, Milevsko  - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 
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Usnesení č. 124/20  

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Parkoviště v ul. Pod Stadionem, Milevsko“, 

II. doporučuje ZMM vyhradit si právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce, 

III. doporučuje ZMM rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Jiří Hrůza, 

Zbelítov 120, 399 01 Milevsko – IČ 11315377 za nabídkovou cenu 838.074,33 Kč bez DPH,  

tj. 1.014.069,94 Kč vč. DPH, 

IV. doporučuje ZMM rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkoviště  

v ul. Pod Stadionem, Milevsko“ s firmou Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko,  

IČ 11315377 za nabídkovou cenu 838.074,33 Kč bez DPH, tj. 1.014.069,94 Kč vč. DPH. 

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

 

C) Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 125/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko“, 

II. doporučuje ZMM vyhradit si právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce, 

III. doporučuje ZMM rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou 

SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České 

Budějovice – IČ 48035599 za nabídkovou cenu 3.838.536 Kč bez DPH, tj. 4.644.629 Kč  

vč. DPH, 

IV. doporučuje ZMM rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkoviště 

před 2. ZŠ Milevsko“ s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod DS JIH, Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice – IČ 48035599 za nabídkovou cenu 3.838.536 Kč bez DPH, 

tj. 4.644.629 Kč vč. DPH, 

V. doporučuje ZMM schválit toto rozpočtové opatření: 

 
          

(uvedeno v 
tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2219  6121   6  6242 

Navýšení prostředků na realizaci akce 

„Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko“ 1850 

          VÝDAJE celkem 1850 

          PŘÍJMY celkem      0  

          FINANCOVÁNÍ celkem          0   

 

Přítomno: 7  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 2 

 

D) Zrušení výběrového řízení – nájem bytu č. 14 v čp. 126 – do odvolání - OISM 

 

Usnesení č. 126/20 

Rada města Milevska 

I. ruší výběrové řízení – záměr pronajmout byt č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše Milevsko, 

s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 15.03.2020 č. 215 o přijetí krizového 

opatření, 

II. schvaluje opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše, 

za stejných standardních podmínek, měsíční nájemné 54 Kč/m
2
, s odkladem do doby zmírnění, 

popř. zrušení vládních krizových opatření. 
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Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

E) Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko - realizace veřejné  

     zakázky – MP 

 

Usnesení č. 127/20 

Rada města Milevska 

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

rozsahu MM, uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení nového služebního 

automobilu Městské policie Milevsko“ s firmou Auta Borek,  a. s., Chýnovská 3158, 390 02 

Tábor, IČ 25163051 za nabídkovou cenu 316.760 Kč bez DPH, tj. 383.280 Kč vč. DPH.  

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

 

F) Poskytnutí finančního daru Maškarnímu sdružení - STA 

 

Usnesení č. 128/20 

Rada města Milevska 

schválila Maškarnímu sdružení, spolku pro udržování tradic v Milevsku finanční dar ve výši 

20.000 Kč za propagaci města. 

Přítomno: 7  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1 

 

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 10 – čj. MM 15234/2020 – Ing. Pavel Zdeněk, SDH Dmýštice, – žádost o zahájení 

příprav k provedení stavebních úprav areálu Dmýštice čp. 24 – předán OISM 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

starosta                     místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 


