
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 12. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 18. 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 12. 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 11. schůze RMM a programu 12. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 12.05.2020 – TAJ  

2. Závěrečný účet města Milevska za rok 2019 – OF  

3. Účetní závěrka města Milevska za rok 2019 – OF  

4. Změna rozpočtu č. 11/2020 – OF  

5. Kontokorentní úvěr – nová poptávka – OF  

6. Dohoda o podmínkách provozu veřejných WC – ORR  

7. Žádost o souhlas se změnami účelového užití investičního fondu 1. ZŠ – OPSPK  

8. Obecně závazná vyhláška města Milevska o nočním klidu – OVV  

9. Žádosti o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

– OVV  

10. Schválení obsahu zápisu v kronikách města Milevska – OVV 

11. Rezignace na funkci ředitelky mateřské školy – OVV 

12. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek – OVV 

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

vyhlášení záměru – OISM    

14. Ukončení nájmu bytu zvláštního určení – OISM  

15. Oprava chodníků v ul. Čs. armády, Milevsko – OISM  

16. Informace a věci ke schválení 

    A) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Literární kavárna – OISM  

    B) Výběrové řízení na podnájem nebytových prostor Městská knihovna v Milevsku – OPSPK  

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 –1 5 ,  A ) ,  B )  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení zápisu 11. schůze RMM a programu 12. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis č. 11. schůze a dále program 12. schůze RMM. 
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1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 12.05.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 181/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 12.05.2020. 

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

 

 

2. Závěrečný účet města Milevska za rok 2019 – OF  

 

Usnesení č. 182/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Milevska za období od 01.01.2019 do 31.12.2019“. 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska projednat „Závěrečný účet města Milevska za rok 

2019“ s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

III. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit „Závěrečný účet města Milevska za rok 

2019“ v předloženém znění. 

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

 

 

3. Účetní závěrka města Milevska za rok 2019 – OF  

 

Usnesení č. 183/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření 

města Milevska za rok 2019 dle dokumentu „Účetní závěrka města Milevska za rok 2019“ včetně 

„Protokolu o schvalování účetní závěrky“ v aktuálním znění. 

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

 

 

4. Změna rozpočtu č. 11/2020 – OF  

 

Usnesení č. 184/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 11/2020 rozpočtová opatření č. 50 až 52 a změnu 

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

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

 

 

5. Kontokorentní úvěr – nová poptávka – OF  

 

Na jednání dorazil v 15:46 JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 185/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s předloženým návrhem poptávky kontokorentního úvěru dle přílohy č. 1. 

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

nabídky. 

Přítomno:   7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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6. Dohoda o podmínkách provozu veřejných WC – ORR  

 

Staženo z programu.  

 

 

7. Žádost o souhlas se změnami účelového užití investičního fondu 1. ZŠ – OPSPK  

 

Usnesení č. 186/20 

Rada města Milevska 

I.  Souhlasí s užitím částky do výše 800.000,00 Kč z investičního fondu 1. základní školy T. G. 

Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, na pořízení multifunkční pánve pro školní 

jídelnu dle přílohy P1.  

II. Souhlasí s navrženým přesunem realizace investiční akce „zateplení budovy malé tělocvičny“ 

do r. 2021.     

III. Schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

 

8. Obecně závazná vyhláška města Milevska o nočním klidu – OVV  

 

Usnesení č. 187/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vydat Obecně závaznou vyhlášku města Milevska č. 

…/2020 o nočním klidu. 

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

 

 

9. Žádosti o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – 

OVV  

 

Odloženo do příští RMM dne 01.06.2020.  

 

 

10. Schválení obsahu zápisu v kronikách města Milevska – OVV 

 

Odloženo do RMM dne 15.06.2020. 

 

 

11. Rezignace na funkci ředitelky mateřské školy – OVV 

 

Usnesení č. 188/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí oznámení Anny Říhové o rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy Klubíčko 

k 31.10.2020.  

Přítomno:  7   pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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12. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek – OVV 

 

Usnesení č. 189/20 

Rada města Milevska 

jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské 

školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek ve složení: předseda Ing. Ivan Radosta, 

členové Michal Horek, Ludmila Tomanová, Mgr. Ivana Kašová, Mgr. Ivana Lacinová, Jarmila 

Jungbauerová, DiS., Mgr. Jaromír Čermák; tajemníkem komise určuje JUDr. Janu Čunátovou. 

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

 

 

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

vyhlášení záměru – OISM    

 

Usnesení č. 190/20 

Rada města Milevska 

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

27 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 01.08.2020 na dobu neurčitou. 

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

 

 

14. Ukončení nájmu bytu zvláštního určení – OISM  

 

Usnesení č. 191/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, 

II. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 61 v čp. 1401 Libušina Milevsko pro 

dohodou k 31.05.2020. 

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

 

 

15. Oprava chodníků v ul. Čs. armády, Milevsko – OISM  

 

Z jednání odešel JUDr. Martin Kupec, Ph.D. v 16:25, vrátil se v 16:30. 

Z jednání odešel Karel Procházka v 16:37, vrátil se v 16:39.  

 

Usnesení č. 192/20 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat akci „Oprava chodníků v ul. Čs. armády, Milevsko“ v souladu s čl. 3,  

bod 2) směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu firmě Služby 

Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko, IČO 11315377 za cenu  

510.500 Kč bez DPH tj. 617.705 Kč s DPH dle předložené nabídky a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění. 

Přítomno:   7  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 
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A) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Literární kavárna – OISM  

 

Usnesení č. 193/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0030/2020 

na „Rekonstrukci kavárny čp.1“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186,  

se sídlem Karlova 1012, 399 01 Milevsko. 

II.  schvaluje rozpočtové krytí tímto opatřením: 

 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3613 6121  6 6256 Rekonstrukce kavárny čp.1 +225 

3412 6121  6  INP-063 PD tenisový areál Bažantnice -50 

3632 6121  6  INP-517 Nové chodníky na hřbitově -175 

     VÝDAJE celkem  0 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

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

 

 

B) Výběrové řízení na podnájem nebytových prostor Městská knihovna v Milevsku – 

OPSPK  

 

Usnesení č. 194/20 

Rada města Milevska 

I.  bere na vědomí informaci Městské knihovny v Milevsku o výsledku výběrového řízení na 

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

v Milevsku vyhlášeného 24.04.2020 dle přílohy P1. 

II.  souhlasí se zrušením výběrového řízení vyhlášeného Městskou knihovnou v Milevsku dne 

24.04.2020. 

III. souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení na podnájem nebytových prostor 

evidovaných pod č. 106 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 1 v Milevsku Městskou knihovnou 

v Milevsku dle přílohy P1. 

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

 

 

C) Rezignace člena komise  

 

Z jednání odešel JUDr. Martin Kupec, Ph.D. v 17:02. 

 

Usnesení č. 195/20 

Rada města Milevska  

bere na vědomí rezignaci paní Marie Šťastné na členství ve Sportovní komisi ke dni 06.05.2020.  

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

 

 

D) MAS Střední Povltaví z. s. 

 

Usnesení č. 196/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit zařazení města do území působnosti Místní 

akční skupiny Střední Povltaví na období 2021–2027.  

Přítomno:  6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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E) Odpověď na dopis č. 12 – Linka bezpečí z. s. 

 

Usnesení č.197/20 

Rada města Milevska 

ukládá OSV odpovědět Lince bezpečí z. s., aby svoji žádost o finanční podporu předložila do 

příštího dotačního programu „Sociální a související služby 2021“ dle schválených pravidel.  

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

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 13 – MM 29484/2020 – Marie Šťastná – Rezignace člena komise – vyřízeno usnesením 

č. 195/520. 

 

Dopis č. 14 – MM 19358/2020 – MAS Střední Povltaví – vyřízeno usnesením č. 196/20.  

 

Dopis č. 15 – MM 30578/2020 – OSV – Odpověď na dopis č. 12 – Linka bezpečí – vyřízeno 

usnesením č. 197/20.  

 

Dopis č. 16 – MM 30708/2020 – MK – Dopis zřizovatelům – podpora – předat ředitelům 

řízených kulturních organizací – ORR.  

 

Dopis č. 17 – MM 31256/2020 – – Žádost o snížení nájmu – předán OISM – 

projednání RMM dne 01.06.2020. 

 

Na jednání se vrátil JUDr. Martin Kupec, Ph.D. v 17:18. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

  


