
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 13. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 1. června 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 13. 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 12. schůze RMM a programu 13. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.05.2020 – TAJ  

  2. Změna rozpočtu č. 12/2020 – OF  

  3. Projednání výstupů pasportu zeleně – OŽP  

  4. Dodatek č. 3 k Dohodě o centralizovaném zadávání (Sml 0181/2013) ze dne 03.06.2012 –   

      OKÚ  

  5. Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O PODPOŘE č. 040/2005 – OKÚ 

  6. Ukončení nájemní smlouvy dohodou – novinový stánek v ulici Nádražní – OISM  

  7. Projektová dokumentace + úprava křižovatky ul. Petrovická x zahrádkářská kolonie – OISM  

  8. Žádost o snížení nájmu – podnikatel Robin Vlček – OISM  

  9. Realizace a financování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – OISM  

10. Záměr pronajmout část budovy v čp. 1047 Na Vinicích Milevsko, pohřební službě – OISM  

11. Souhlas zřídit třetí osobě užívací právo – podnájem – OISM  

12. Zpracování žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost – OSŽM  

13. Informace a věci ke schválení  

A) Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro stavební práce na hřbitově 

      - realizace veřejné zakázky – OISM  

B) Žádost příspěvkové organizace o souhlas s uzavřením dohod o provedení práce se statutárním   

     zástupcem – 2. ZŠ – OPSPK   

C) 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  

 

Revize došlé pošty. 

 

 

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

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 3/2020 ze 

zasedání Komise životního prostředí.  
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Schválení zápisu 12. schůze RMM a programu 13. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis č. 12. schůze a dále program 13. schůze RMM. 

 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.05.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 198/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 28.05.2020. 

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

 

 

2. Změna rozpočtu č. 12/2020 – OF  

 

Usnesení č. 199/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 12/2020 rozpočtová opatření č. 54 až 56 a změnu 

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

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

 

 

3. Projednání výstupů pasportu zeleně – OŽP  

 

Na jednání se dostavil v 15:46 hodin Mgr. Barda.  

 

Usnesení č. 200/20 

Rada města Milevska 

rozhodla o přijetí výstupů pasportu zeleně zpracovaného v rámci projektu „Segmentové 

koncepční dokumenty pro obce na Písecku“. 

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

 

 

4. Dodatek č. 3 k Dohodě o centralizovaném zadávání (Sml 0181/2013) ze dne 03.06.2012 –   

OKÚ  

 

Usnesení č. 201/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě o centralizovaném zadávání (Sml 0181/2013) ze dne 

03.06.2012 s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice,  

Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, v předloženém znění. 

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

 

 

5. Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O PODPOŘE č. 040/2005 – OKÚ 

 

Usnesení č. 202/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O PODPOŘE č. 040/2005 se společností ICZ a. s., 

Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 25145444 v předloženém znění. 

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

 

 



3 

 

 

6. Ukončení nájemní smlouvy dohodou – novinový stánek v ulici Nádražní – OISM  

 

Usnesení č. 203/20 

Rada města Milevska 

schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou č. Sml. 61/2005 s Romanem Staňkem,  

IČ 48254495, se sídlem Praha 8 - Bohnice ke dni 31.12.2020. 

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

 

 

7. Projektová dokumentace + úprava křižovatky ul. Petrovická x zahrádkářská kolonie – 

OISM  

 

Radní hlasovali o variantě A. 

 

Usnesení č. 204/20 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace ul. Petrovická x zahrádkářská kolonie firmě 

Martin Kreuzer, Čs. legií 421, 399 01 Milevsko, za cenu 18.000 Kč s DPH dle předložené 

nabídky a úpravu křižovatky firmě Služby Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 

Milevsko za odhadovanou cenu 85.000 Kč bez DPH tj. 102.850 Kč s DPH. 

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

 

 

8. Žádost o snížení nájmu – podnikatel Robin Vlček – OISM  

 

Usnesení č. 205/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost nájemce, podnikatele Robina Vlčka,  

II. rozhodla zachovat s odkazem na nájemní smlouvu č. Sml 0180/2013 a následné dodatky, 

nájemce Robin Vlček, se sídlem Písek, IČ 69095531, stávající obsah právního vztahu beze změn. 

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

 

 

9. Realizace a financování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – OISM  

 

Na jednání se v 16:40 hodin dostavil JUDr. Kupec, Ph. D.  

 

Usnesení č. 206/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o získané dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na 

realizaci akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko, 

II. doporučuje ZMM schválit realizaci a financování akce v období let 2021–2022, 

III. doporučuje ZMM zařadit finanční prostředky do rozpočtu na roky 2021, 2022, 

IV. doporučuje ZMM schválit záměr přijetí dlouhodobého investičního úvěru na Rozšíření 

Domova pro seniory Milevsko ve výši 35 mil. Kč (vlastní podíl k dotaci), s pevnou 

úrokovou mírou, s dobou splatností na 14 let (pravidelné měsíční splátky), s odloženou 

splatností od měsíce července roku 2023, 

V. doporučuje ZMM pozastavit investiční akci INP-364/A Rekonstrukce interiérů a sálu DK 

a INP-481 Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury, 

VI. doporučuje ZMM odvolat podanou žádost o dotaci do Operačního programu Životní 

prostředí na projekt s názvem Snížení energetické náročnosti Domu kultury Milevsko. 

Přítomno: 7    pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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10. Záměr pronajmout část budovy v čp. 1047 Na Vinicích Milevsko, pohřební službě – 

OISM  

 

Usnesení č. 207/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost nájemce o pronájem části budovy čp. 1047 Na Vinicích, Milevsko,  

za účelem provozování pohřební služby od 01.01.2021 do 31.12.2025, 

II. schvaluje zveřejnit adresný záměr pronajmout část budovy čp. 1047 Na Vinicích, Milevsko 

(nebytové prostory 1 – Manipulační chodba, 2 – Chladírny, 3 – Sklad rakví, 13 – Sklad,  

14 – Chodba, 15 – Vodárna, 16 – odkládací prostor),  která je součástí pozemku parc.  

č. st. 1336/1 v katastrálním území Milevsko, zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek, Kamenictví Novotný spol. s r. o., L. Janáčka 1237, 

Milevsko 399 01, IČ 25185608 za účelem provozování pohřební služby na dobu určitou  

od 01.01.2021 do 31.12.2025 s  minimálním měsíčním nájemným 9.000 Kč.   

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

 

 

11. Souhlas zřídit třetí osobě užívací právo – podnájem – OISM  

 

Usnesení č. 208/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost LP Gastro, s. r. o., 

II. uděluje souhlas nájemci, LP Gastro, s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, IČ 26025914, 

zřídit třetí osobě užívací právo – podnájem – k nebytovému prostoru, resp. prostoru sloužícímu 

podnikání č. 101 v čp. 128 Riegrova, kdy účel podnájmu bude odpovídající účelu nájmu, 

III. ukládá nájemci, LP Gastro, s. r. o., doručit podnájemní smlouvu, která nesmí být v rozporu 

se smlouvou o nájmu, Odboru investic a správy majetku MěÚ Milevsko do 30 dnů od podpisu.  

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

 

 

12. Zpracování žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost – OSŽM  

 

Radní v bodě I. hlasovali o variantě B. 

 

Usnesení č. 209/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci (včetně příloh dle platných metodik poskytovatele 

dotace) z operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 109.  

- ISO 50001 

zavedení/rozvoj systému managementu hospodaření s energií dle požadavků normy  

ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019) 

II. souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti se společností EDU-PRO Consulting,  

a. s., se sídlem Vladislavova 250, 39701 Písek, zastoupenou Ing. Veronikou Chodlovou. 

Společnost EDU-PRO Consulting, a. s. v upraveném znění.  

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

 

 

13. Informace a věci ke schválení  
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A) „Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro stavební práce na hřbitově“ 

- realizace veřejné zakázky – OISM  

 

Usnesení č. 210/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a novostavba chodníků na novém 

hřbitově, drenážní systém, odvodnění části nového hřbitova – II. etapa – projektová 

dokumentace“, 

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM-11-RMM o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a novostavba 

chodníků na novém hřbitově, drenážní systém, odvodnění části nového hřbitova – II. etapa – 

projektová dokumentace“ s  S-pro servis, s. r. o., IČ  06016910 za  cenu 375.100 Kč včetně DPH 

v předloženém  znění, 

III. schvaluje plnou moc pro S-pro servis, s. r. o., IČ 06016910 k zastupování města Milevska ve 

všech záležitostech v rámci podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce a novostavba chodníků na hřbitově, Drenážní 

systém, odvodnění nového hřbitova a chodníky – II. etapa“, 

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 

PD + R – chodníky, drenážní systém na 

novém hřbitově -II. etapa 
 

26 

3632 5171 0 6   -26 

     VÝDAJE celkem 0 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

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

 

 

 

B) Žádost příspěvkové organizace o souhlas s uzavřením dohod o provedení práce se 

statutárním zástupcem – 2. ZŠ – OPSPK   

 

Z jednání v 17:08 odešel JUDr. Kupec, Ph. D.  

  

Usnesení č. 211/20 

Rada města Milevska 

Souhlasí s tím, aby 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, 

okres Písek, uzavřela s Mgr. Michalem Divíškem, ředitelem zřízené příspěvkové organizace, 

dohody o provedení práce: 

a) Manager projektu EU, dle přílohy P2. 

b) Mentor sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, dle přílohy P3.   

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

 

Usnesení č. 212/20 

Rada města Milevska 

nepovoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 školského zákona pro období školního  

roku 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřských školách na území města Milevska. 

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

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 18 – MM 33101/2020 – – předat OISM, OŽP pod vedením pana 

místostarosty.  

Dopis č. 19 – MM 34839/2020 – – předat OF – připraví návrh darovací smlouvy.   

Dopis č. 20 – MM 35323/2020 – – předat OISM – připraví zprávu do příštího 

jednání RMM.   

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

 

  


