
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 3. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 20. ledna 2020 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

Karel Procházka, Ing. Jaroslav Mácha, Ing. Bc. Ivana Peterková. 

Omluveni: Mgr. Petr Barda, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 3. 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 2. schůze RMM a programu 3. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.01.2020 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 2/2020 - OF 

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

     vzduchotechniky a nářaďovny“ - výzva k podání nabídky - OF 

  4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                             

  5. Žádost o prodej částí pozemkových parcel v lokalitě „za kinem“, v k. ú. Milevsko -      

      vyhlášení záměru - OISM 

  6. Smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod - ČEVAK – SPOS - OISM 

  7. Dodatek č. 5 a Dodatek č. 9 k nájemním smlouvám Polikliniky s. r. o. - OISM 

  8. Žádost nájemce bytu o zvážení rozhodnutí rady města - OISM 

  9. Výpověď nájmu ze strany pronajímatele - OISM 

10. Žádost o prodej části pozemku, v k. ú. Velká -  ukončení záměru - OISM 

11. Přechod nájmu bytu dle zákona - OISM 

12. Dodatek č. 1 k objednávce na Zbudování monitorovacích vrtů na veřejném pohřebišti –  

      úprava rozsahu, prodloužení termínu zhotovení, navýšení ceny - OISM 

13. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska - vyhlášení výběrového řízení –  

      OISM  

14. Prodej nemovitosti čp. 1604 a souvisejících pozemků v ul. R. Svobodové, k. ú. Milevsko -       

      OISM 

15. Rozšíření ekonomického systému GINIS – OKÚ 

16. Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko - výzva k podání  

      nabídky - MP 

17. Profilové akce a plán propagace města Milevska 2020 - MST 

18. Informace a věci ke schválení 

A) Smlouva o poskytnutí dotace – dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně  

     plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje I. Výzva pro rok 2019 – Územní plán    

     Milevsko – OISM 

B) Změna rozpočtu č. 30/2019 - OF 

 



2 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 –1 7  A )  obdrželi všichni členové RMM  

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

Sportovní komise RMM.  

 

Schválení zápisu 2. schůze RMM a programu 3. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 2. schůze a dále program 3. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.01.2020 - TAJ 

 

Usnesení č. 18/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.01.2020. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 2/2020 - OF 

 

Usnesení č. 19/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 2/2020 rozpočtové opatření č. 2 až 3 a změnu závazných 

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

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

 

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

    vzduchotechniky a nářaďovny“ - výzva k podání nabídky - OF 

 

Usnesení č. 20/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na 

zajištění úvěru na pokrytí akce „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly 

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

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí dlouhodobého 

investičního úvěru na pokrytí akce „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly 

v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“.  

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce,  

IV. souhlasí s předloženým návrhem bankovních institucí, které budou osloveny k podání 

nabídky, 

V. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu, 

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

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

 

4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                             

 

Usnesení č. 21/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.02.2020 přidělení bytu 1+0 č. 19 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

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

přidělení bytu náhradnici paní 

(přidělení bytu od 01.02.2020), 

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

smlouvy k přidělenému bytu.   
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Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

 

5. Žádost o prodej částí pozemkových parcel v lokalitě „za kinem“, v k. ú. Milevsko -      

    vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 22/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku žadatele 

 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na prodej části pozemkové parcely 

č. st. 64/7 o výměře cca 171,5 m
2 

za cenu dle Zásad pro prodej majetku města Milevska ve výši 

500 Kč vč. DPH za 1 m
2
 a části pozemkové parcely č. 60/1 o výměře cca 100 m

2
 za cenu dle 

znaleckého posudku č. 3887-166-19 ve výši 203 Kč za 1 m
2
, 

až po předložení požadovaného 

dopravního řešení a souhlasného stanoviska ostatních dotčených orgánů. 

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

 

6. Smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod - ČEVAK – SPOS - OISM 

 

Usnesení č. 23/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod  

č. 11030176/2, 11011496/2, 11012974/2, 11012502/2 a 3400003133/5 mezi Městem Milevsko, 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 00249831 a ČEVAK, a. s., Severní 2246/8, České 

Budějovice 3, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657 v předloženém znění,  

II. schvaluje k  smlouvám o dodávce a odvádění odpadních vod č. 11030176/2, 11011496/2, 

11012974/2 11012502/2 a 3400003133/5  třistranné dohody o přistoupení k platbám vodného  

a stočného mezi Městem Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko IČ 00249831  

a ČEVAK, Severní 2246/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice a. s, IČ 60849657  

a SPOS MILEVSKO s. r. o., J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko, IČ  26030756 

v předloženém znění. 

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

 

7. Dodatek č. 5 a Dodatek č. 9 k nájemním smlouvám Polikliniky s. r. o. - OISM 

 

Usnesení č. 24/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě  Polikliniky s. r. o., Jeřábkova ul. 158, Milevsko,  

IČ 60875470 č. MM 213/2008 ze dne 29.05.2002, 

II. schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě Polikliniky s. r. o., Jeřábkova ul. 158, Milevsko, 

IČ 60875470 č. SML 0148/2010 ze dne 15.04.1999. 

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

 

8. Žádost nájemce bytu o zvážení rozhodnutí rady města - OISM 

 

Usnesení č. 25/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost nájemce bytu o zvážení rozhodnutí rady města,   

II. rozhodla prodloužit nájemní smlouvu dodatkem č. 5 na byt č. 5 v čp. 413 Gen. Svobody 

Milevsko pro na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.03.2020 za předpokladu 

pravidelné úhrady běžných měsíčních předpisů s odkazem na smluvní závazky dle ustanovení 

nájemní smlouvy č. Sml 0073/2017, 
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III. pověřuje Mgr. Gabrielu Zemanovou podpisem dodatku k nájemní smlouvě na byt. 

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

 

 

 

9. Výpověď nájmu ze strany pronajímatele - OISM 

 

Usnesení č. 26/20 

Rada města Milevska 

I. rozhodla vypovědět ve smyslu ust. Čl. V. odst. 3) písm. a) Nájemní smlouvy č. Sml 0241/2019 

ze dne 13.09.2019, nájem prostoru sloužícího podnikání č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše 

Milevsko nájemci ADINERO Accounting s. r. o., se sídlem v Praze, IČ 07916639,  

II. schvaluje výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše 

Milevsko pro ADINERO Accounting s. r. o., se sídlem v Praze, IČ 07916639, v předloženém 

znění, 

III. schvaluje zveřejnit (opět s neomezenou dobou sejmutí z úřední desky) záměr pronajmout 

prostor sloužící podnikání č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše na dobu neurčitou s výpovědní dobou 

šestiměsíční, s minimálním měsíčním nájemným 75,00 Kč/m
2
. 

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

 

10. Žádost o prodej části pozemku, v k. ú. Velká -  ukončení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 27/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely č. 2230/1, 

dle geometrického plánu č. 227-55/2019 označenou jako pozemkovou parcelu č. 2230/2                        

o výměře 48 m
2
, v k. ú. Velká fyzické osobě 

 za cenu dle znaleckého posudku 295 Kč za 1 m  tj. celkovou částku 14.160 Kč. 

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

 

11. Přechod nájmu bytu dle zákona - OISM 

 

Usnesení č. 28/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 9 v čp. 737 Št. Dvořáka Milevsko, jako následek smrti 

nájemce, , dle ustanovení 

§ 2279 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy nájem přechází na člena nájemcovy 

domácnosti, na dceru nájemce,    

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

 

12. Dodatek č. 1 k objednávce na Zbudování monitorovacích vrtů na veřejném pohřebišti –  

      úprava rozsahu, prodloužení termínu zhotovení, navýšení ceny - OISM 

 

Usnesení č. 29/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí, žádost zhotovitele o prodloužení termínu „Zbudování monitorovacích vrtů na 

veřejném pohřebišti “ a navýšení ceny za zbudování monitorovacích vrtů, 

II. rozhodla, realizovat pouze dva monitorovací vrty MV-4, MV-5, prodloužit termín pro předání 

díla do 28.02.2020, a navýšit cenu díla z původních 66.925 Kč bez DPH na 91.250 Kč bez DPH u 

objednávky č. 538/2019 A ze dne 23.08.19 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zbudování 

monitorovacích vrtů na veřejném pohřebišti“ s firmou EUROGAS a.s., – IČ 61859974, se sídlem 

Ostrava, Vítkovice, Sirotčí 1145/7, 
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III. schvaluje dodatek č. 1 k objednávce č. 538/2019 A ze dne 23.08.2019 v předloženém znění, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

  

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3632 6121 0 6 6190 

Drenážní vrty na hřbitově (neproplaceno 

v r. 2019+navýšení) 111 

     

VÝDAJE celkem 111 

     

PŘÍJMY celkem 0 

     

FINANCOVÁNÍ celkem -111 

 

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

 

13. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska - vyhlášení výběrového řízení –  

      OISM  

 

Usnesení č. 30/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ,,Výběr pojistitele pro 

pojištění majetku města Milevska“ v předloženém znění, 

II. vyhlašuje veřejnou zakázku ,,Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska“ dle § 6 

a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

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

IV. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

V. uděluje výjimku z povinnosti provést vyhodnocení formou e-aukce. 

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

 

14. Prodej nemovitosti čp. 1604 a souvisejících pozemků v ul. R. Svobodové, k. ú. Milevsko -       

      OISM 

 

Usnesení č. 31/20 

Rada města Milevska 

nedoporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit zveřejnění záměru prodat nemovitost čp. 

1604 na stavební parcele č. 59/2 a pozemkové parcely č. 3136, v ul. R. Svobodové, k. ú. 

Milevsko. 

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

 

15. Rozšíření ekonomického systému GINIS – OKÚ 

Jednání opustil p. starosta. 

 

Usnesení č. 32/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s rozšířením ekonomického informačního systému GINIS o licence k modulům 

Elektronická podpisová kniha a Smlouvy, 

II. schvaluje objednávku na moduly Elektronická podpisová kniha a Smlouvy dle nabídky 

uvedené v příloze za celkovou cenu 278.000 vč. DPH pro společnost GORDIC spol. s r. o., 

Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, 

III. souhlasí s finančním krytím tímto rozpočtovým opatřením: 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA UZ ORJ   Text Hodnota 
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OdPa Položka ORG 

6171 6111 0 1 2 

Rozšíření systému Ginis o elektronické 

schvalování dokumentů (modul EPK vč. 

skenovaní faktur) 223 

6171 5172 0 1 2 Navýšení licencí modulu SML 55 

     

VÝDAJE celkem 278 

     

PŘÍJMY celkem 0 

     

FINANCOVÁNÍ celkem -278 

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

 

16. Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko - výzva k podání  

      nabídky - MP 

 

Usnesení č. 33/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení nového 

služebního automobilu Městské policie Milevsko“ v upraveném znění, 

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

automobilu Městské policie 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. 

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

 

17. Profilové akce a plán propagace města Milevska 2020 - MST 

 

Usnesení č. 34/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s pořadatelstvím (spolupořadatelstvím) profilových kulturních a společenských akcí 

města Milevska dle přílohy P1 příspěvkovou organizací Dům kultury Milevsko v upraveném 

znění, 

II. schvaluje předložený Plán propagace města Milevska na rok 2020 dle přílohy P2.  

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

 

18. Informace a věci ke schválení 

 

A) Smlouva o poskytnutí dotace – dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby  

     územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje I. Výzva pro rok 2019 – Územní  

     plán Milevsko – OISM 

Na jednání se vrátil p. starosta. 

 

Usnesení č. 35/20 

Rada města Milevska 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2612/19 reg. č. 425-01-004/19 na projekt 

„Územní plán Milevsko“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně 

plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje I. Výzva pro rok 2019. 

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

 

B) Změna rozpočtu č. 30/2019 - OF 
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Usnesení č. 36/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 30/2019 rozpočtová opatření č. 156 až 159 a změnu 

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

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

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 03 – čj. MM 04255/20 – Český kynologický svaz Milevsko – žádost o poskytnutí 

finančního daru – předán OF  

Dopis č. 04 – čj. MM 04731/20 – Spolek Lungta, Praha – žádost o projednání připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – členové RMM se rozhodli, že Vlajka pro Tibet 

nebude vyvěšena. 

Dopis č. 05 – čj. MM 04850/20 – Athelas Písek, žádost o finanční podporu – předán OSV 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 


