
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 11. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 4. května 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 11. 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 10. schůze RMM a programu 11. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.04.2020 – TAJ  

  2. Plán jednání RMM a ZMM na období 05–12/2020 – TAJ  

  3. Změna rozpočtu č. 10/2020 – OF  

  4. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska  

      na rok 2020 č. Sml 0047/2020 – ORR  

  5. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Milevsko – realizace veřejné zakázky –        

      ORR  

  6. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska  

      na rok 2020 č. Sml 0044/2020 – ORR  

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

      vyhlášení záměru – OISM   

  8. Správa a údržba městského hřbitova – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

  9. Žádost o odkup starší počítačové sestavy – OISM  

10. Žádost o odkup starší počítačové sestavy – OISM  

11. Nový řád veřejného pohřebiště města Milevska – OISM  

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. IPX35265TC-1 (SML 0421/2013) o poskytování služeb          

      elektronických komunikací – OKÚ  

13. Informace a věci ke schválení 

 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 12  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení zápisu 10. schůze RMM a programu 11. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis č. 10. schůze a dále program 11. schůze RMM. 
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1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.04.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 169/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.04.2020. 

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

 

2. Plán jednání RMM a ZMM na období 05-12/2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 170/20 

Rada města Milevska 

schvaluje plán jednání RMM a ZMM pro období 05–12/2020 v předloženém znění. 

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

 

3. Změna rozpočtu č. 10/2020 – OF  

 

Z jednání odešel pan místostarosta v 16:00 a v 16:01 přišel JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 171/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 10/2020 rozpočtová opatření č. 42 až 49 a změnu závazných 

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

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

 

5. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Milevsko – realizace veřejné zakázky –      

ORR  

 

Usnesení č. 172/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Aktualizace územně 

analytických podkladů ORP Milevsko“ s firmou Ing. Lenka Šímová se sídlem B. Smetany 10, 

37001 České Budějovice – IČ 76501990 za nabídkovou cenu 398.500 Kč bez DPH. Zhotovitel 

není plátcem DPH. 

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

 

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

vyhlášení záměru – OISM   

 

Usnesení č. 173/20 

Rada města Milevska 

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

51 m2, v k. ú. Milevsko pro . Cena části 

pronajímané pozemkové parcely 1 Kč za m2 a rok. Účelem nájmu bude zahrádkářské využití. 

Uzavření nájemní smlouvy od 01.07.2020 na dobu neurčitou.  

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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4. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska  

na rok 2020 č. Sml 0047/2020 – ORR  

 

Na jednání se vrátil pan místostarosta v 16:27. 

 

Usnesení č. 174/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 Sml 0047/2020/01 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Milevska na rok 2020 č. Sml 0047/2020. 

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

 

 

6. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska  

na rok 2020 č. Sml 0044/2020 – ORR  

 

Usnesení č. 175/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 Sml 0044/2020/01 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Milevska na rok 2020 č. Sml 0044/2020. 

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

 

 

8. Správa a údržba městského hřbitova – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

 

Usnesení č. 176/20 

Rada města Milevska 

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

a údržba městského hřbitova“,  

II. rozhodla o výběru jediného účastníka zadávacího řízení Kamenictví Novotný spol. s r. o., se 

sídlem L. Janáčka 1237, 399 01 Milevsko – IČ 25185608 za nabídkovou cenu 5.186.500 Kč bez 

DPH, tj. 5.964.475 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o zabezpečení správy a údržby městského hřbitova na veřejnou 

zakázku „Správa a údržba městského hřbitova“ s Kamenictví Novotný spol. s r. o., se sídlem  

L. Janáčka 1237, 399 01 Milevsko – IČ 25185608 v předloženém znění.  

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

 

9. Žádost o odkup starší počítačové sestavy – OISM  

 

Usnesení č. 177/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s prodejem starší počítačové sestavy paní

za kupní cenu 2.000,00 Kč. 

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

 

10. Žádost o odkup starší počítačové sestavy – OISM  

 

Usnesení č. 178/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s prodejem starší počítačové sestavy panu 

za kupní cenu 2.000,00 Kč. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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11. Nový řád veřejného pohřebiště města Milevska – OISM  

 

Usnesení č. 179/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Milevska v předloženém znění,  

II. rozhodla nově upravit článek 2 odst. b) Ceníku nájemného a služeb spojených s nájmem 

hrobového místa pro městský hřbitov v Milevsku následovně:  

b) pro vyhrazené místo kolumbáriu (úložiště pro uložení maximálně 2 uren) 2.400 Kč/15 let. 

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

 

 

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. IPX35265TC-1 (SML 0421/2013) o poskytování služeb          

elektronických komunikací – OKÚ  

 

Usnesení č. 180/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. IPX35265TC-1 (SML 0421/2013) o poskytování služeb 

elektronických komunikací IPEX a. s., Roháčova 1095/77, 130 00 Praha, IČ 45021295 

v předloženém znění. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 12 – MM 28085/2020 – Linka bezpečí, z. s. Praha – Žádost o pokračování podpory – 

dopis předán OSV. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

 


