
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  10. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 20. dubna 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 10. 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 8., 9. schůze RMM a programu 10. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.04.2020 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 8/2020 - OF 

  3. Mateřská škola Kytička – konkursní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele - OVV 

  4. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2019 - OVV 

  5. Žádost o navýšení příspěvku na provoz – DKM - OPSPK 

  6. Změny v délce nájmů, záměry pronájmu – byty - OISM 

  7. Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku - vyhodnocení veřejné     

      zakázky - OISM 

  8. Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku - vyhodnocení      

      veřejné zakázky - OISM 

  9. Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem –  

      OISM 

10. Žádost o prominutí nájmu - Poliklinika Milevsko s. r. o. - OISM 

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

12. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NTL na STL, ul. Blechova - OISM 

13. Nátěr podhledu včetně ocelové konstrukce střechy zimního stadionu - OISM 

14. Zahájení příprav k provedení stavebních úprav areálu Dmýštice - OISM 

15. Souhlas s instalací venkovní markýzy - OISM 

16. Žádost o šestiměsíční odložení splátek za odkup bytu č. 9 v čp. 660, Tyršovo nám., 399 01  

      Milevsko - OISM 

17. Návrh na prominutí a snížení nájemného za část parcely č. 1622/12 - OISM 

18. Žádost o odkup starší počítačové sestavy - OISM 

19. Havarijní pojištění elektrokol - OISM 

20. Informace a věci ke schválení 

A) Rozhodnutí o realizaci dotačních akcí - OISM 

B) Vyhlášení výběrového řízení na podnájem nebytových prostor Městská knihovna  

     v Milevsku - OPSPK 

C) Schválení zřízení přípojky NN v místní komunikaci – OISM 
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Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 1 9 ,  A ) , B)  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

 

Schválení zápisu 8., 9. schůze RMM a programu 10. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 8. schůze ze dne 30.03.2020 s tím, že v bodě č. 3 Účetní závěrky  

a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 – OF, byl v návrhu na 

usnesení chybně uveden v části č. IX. letopočet. Správné znění této části usnesení zní:  

IX. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko, ve znění dle přílohy  

č. 17 a 18“. 

Dále členové RMM schválili zápis č. 9 a program 10. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.04.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 147/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.04.2020. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 8/2020 – OF 

 

Usnesení č. 148/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 8/2020 rozpočtová opatření č. 35 až 37 a změnu závazných 

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

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

 

3. Mateřská škola Kytička – konkursní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele - OVV 

 

Usnesení č. 149/20 

Rada města Milevska 

vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Kytička Milevsko, 

Jiráskova 764, okres Písek dle předloženého návrhu. 

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

 

4. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2019 - OVV 

 

Usnesení č. 150/20 

Rada města Milevska 

schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství v Milevsku žadatelům dle přílohy.                                                                                                                                                         

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

 

5. Žádost o navýšení příspěvku na provoz – DKM - OPSPK 

 

Usnesení č. 151/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Domu kultury Milevsko o částku 

480.000,00 Kč účelově určenou k dokrytí platových nároků a souvisejících odvodů dle přílohy 

P1, 
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II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů Domu kultury Milevsko na rok 2020 dle přílohy P2, 
III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

          
(uvedeno v tis. 

Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3392 5331    08 506 

Navýšení příspěvku na provoz (nárůst 

mzdových nákladů dle úpravy tarifních tabulek 

ve veřejné správě) 480 

          VÝDAJE celkem 480 

          PŘÍJMY celkem 0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

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

 

6. Změny v délce nájmů, záměry pronájmu – byty - OISM 

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

 

Usnesení č. 152/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 6 na byt č. 5 v čp. 413 Gen. Svobody 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

II. schvaluje zveřejnit záměry pronajmout byt č. 3 a 6 v čp. 775 P. Bezruče za standardních 

podmínek s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m2 a byt č. 5 v čp. 619 Sokolovská 

za standardních podmínek s minimálním měsíčním nájemným 40 Kč/m2. 

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

 

7. Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku - vyhodnocení veřejné     

    zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 153/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Snížení 

energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou UNIKO PÍSEK, s. r. o., se sídlem  

Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek – IČ 46679405 za nabídkovou cenu 12.846.315,18 Kč 

bez DPH, tj. 15.544.041,37 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 

budovy Sportovní haly v Milevsku“ s firmou UNIKO PÍSEK, s. r. o., se sídlem Na Ryšavce 235, 

Hradiště, 397 01 Písek – IČ 46679405 za nabídkovou cenu 12.846.315,18 Kč bez DPH, tj. 

15.544.041,37 Kč vč. DPH za předpokladu schválení úvěru na výše uvedenou investiční akci  

a provedení rozpočtové změny na zasedání ZMM. 

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

 

8. Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku - vyhodnocení      

    veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 154/20 

Rada města Milevska 

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

„Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku“,  
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II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou VERTIGO Písek, s. r. o., Mírové 

náměstí 1303, 397 01 PÍSEK – IČ 61065251 za nabídkovou cenu 2.302.000,00 Kč bez DPH, tj. 

2.785.420,00 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava krovu  

a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku“ s firmou VERTIGO Písek, s. r. o., 

Mírové náměstí 1303, 397 01 PÍSEK – IČ 61065251 za nabídkovou cenu 2.302.000,00 Kč bez 

DPH, tj. 2.785.420,00 Kč vč. DPH. 

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

 

9. Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem  

    – OISM 

 

Usnesení č. 155/20 

Rada města Milevska 

schvaluje aktualizaci Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem číslo SM/11/RMM s účinností od 01.05.2020 v předloženém znění.   

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

 

10. Žádost o prominutí nájmu - Poliklinika Milevsko s. r. o. - OISM 

 

Usnesení č. 156/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost nájemce, společnosti Poliklinika Milevsko, s. r. o.,  

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit nájemci, Poliklinika Milevsko, s. r. o.,  

se sídlem v Milevsku, IČ 60875470, prominutí nájmu za prostory č. 101 v čp. 158 (budova 

polikliniky) za měsíc duben 2020 ve výši 36.500 Kč, což je cca 75 % sleva na nájemném formou 

prominutí dluhu.   

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

 

11. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Sažinova – OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 157/20 

Rada města Milevska 

I. ruší usnesení č. 111/20 ze 7. schůze Rady města Milevska, která se konala 16.03.2020,  

ve znění: 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Sažinova, výměník: NN připojení“ – 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. 

 

II. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Sažinova, výměník: NN připojení“ – 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 
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NN je navrženo na pozemcích města Milevska parc. č. 509/1, 509/3, 509/4, 582/1, 1623/1, 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. 

III. 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. 

IV. 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 

 

12. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NTL na STL, ul. Blechova - OISM 

 

Usnesení č. 158/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Rek. NTL na STL Milevsko, ul. Blechova“ – E.ON Distribuce, 

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

uložení nového plynového vedení STL v ul. Blechova. Nové plynové vedení STL je navrženo na 

pozemcích města Milevska parc. č. 574/8, 574/27, 1611/7, 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 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 

 

13. Nátěr podhledu včetně ocelové konstrukce střechy zimního stadionu - OISM 

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

 

Usnesení č. 159/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s oslovením projektantů a navrženým postupem OISM nechat zpracovat studii na „Nátěr 

střešní konstrukce zimního stadionu“. 

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

 

14. Zahájení příprav k provedení stavebních úprav areálu Dmýštice - OISM 

 

Usnesení č. 160/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dar v podobě dřevní kulatiny v hodnotě 8.000 Kč s DPH ke zpracování, která bude 

následně využita na stavbu ve vlastnictví města Milevska. 

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

 

15. Souhlas s instalací venkovní markýzy - OISM 

 

Usnesení č. 161/20 

Rada města Milevska 

uděluje souhlas k instalaci venkovní markýzy o maximálním rozměru 3,5 x 2,5 metru  

nad výkladce nebytového prostoru č. 103 v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko nad pozemkem parc. 
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č. 1602/4 pro nájemce nebytového prostoru č. 103, Jiřího Hroníka, Žižkova třída 185/20, 397 01 

Písek, IČ 69552436 za podmínky schválení městskou architektkou. 

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

 

 

16. Žádost o šestiměsíční odložení splátek za odkup bytu č. 9 v čp. 660, Tyršovo nám.,  

      399 01 Milevsko - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 162/20 

Rada města Milevska 

souhlasí se šestiměsíčním odložením splátek za odkup bytu č. 9 v čp. 660 Tyršovo nám., 399 01 

Milevsko ve vlastnictví  a posunutím termínu doplacení celkové kupní 

ceny do 30.09.2025. 

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

 

17. Návrh na prominutí a snížení nájemného za část parcely č. 1622/12 - OISM 

 

Usnesení č. 163/20 

Rada města Milevska 

nesouhlasí s návrhem na prominutí a snížení nájemného za část parcely č. 1622/12 společnosti 

outdoor akzent, s. r. o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4. 

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

 

18. Žádost o odkup starší počítačové sestavy - OISM 

 

Usnesení č. 164/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s prodejem starší počítačové sestavy , 399 01 

Milevsko za kupní cenu 2.000,00 Kč. 

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

 

19. Havarijní pojištění elektrokol - OISM 

 

Usnesení č. 165/20 

Rada města Milevska 

schvaluje  uzavření pojistné smlouvy s ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a,  

186 00 Praha 8 na havarijní pojištění elektrokol v hodnotě 17.120,00 Kč za období od 17.04.2020 

do 16.04.2021. 

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

 

20. Informace a věci ke schválení 

 

A) Rozhodnutí o realizaci dotačních akcí - OISM 

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

 

Usnesení č. 166/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s realizací akce „Pořízení samoobslužného platebního automatu s navazující 

integrací do ekonomického systému úřadu“ ve výši cca 550 tis. Kč bez DPH (dotace max. 

70%) pouze v případě schválení dotace z Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora 

chytrých měst a obcí, 
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II. souhlasí s realizací akce „Zateplení a výměna střešní krytiny na střeše fotbalových šaten 

v Milevsku“ v předpokládané výši cca 880 tis. Kč bez DPH (dotace max. 500 tis. Kč) pouze 

v případě schválení dotace z Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportu. 

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

 

B) Vyhlášení výběrového řízení na podnájem nebytových prostor Městská knihovna  

       v Milevsku - OPSPK 

 

Usnesení č. 167/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s předloženým návrhem Městské knihovny v Milevsku na vyhlášení výběrového 

řízení na podnájem nebytových prostor evidovaných pod č. 106 v 1. nadzemním podlaží budovy 

čp. 1 v Milevsku dle přílohy P1 v upraveném znění (lhůta podání nabídek do 15.05.2020  

do 11:00 hodin), 

II. ukládá Městské knihovně v Milevsku jmenovat jako členy výběrové komise Ing. Ivana 

Radostu, Michala Horka, Karla Procházku, JUDr. Martina Kupce, Ph.D. a Ing. arch. Jana 

Hlavína, Ph.D., 

III. ukládá Městské knihovně v Milevsku podat Radě města Milevska písemnou zprávu  

o výsledku výběrového řízení na podnájem nebytových prostor evidovaných pod č. 106. 

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

 

C) Schválení zřízení přípojky NN v místní komunikaci – OISM 

 

Usnesení č. 168/20 

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 , které budou součástí 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

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

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 11 – MM 23665/2020 –  FC ZVVZ Milevsko, z. s. – 100. let organizovaného fotbalu 

v Milevsku – dopis předán OF ke zpracování do květnového zasedání ZMM 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta města                         místostarosta 

 

 

 

Upravila:  

Iveta Jelínková 


