
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 14. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 15. 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 14. 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 13. schůze RMM a programu 14. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 09.06.2020 – TAJ  

  2. Změna rozpočtu č. 13/2020 – OF  

  3. Kontokorentní úvěr – výsledek poptávky – OF  

  4. Výsledek odvolání soudního sporu tepelného hospodářství – OF  

  5. Rozhodnutí o následujícím postupu u projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný  

      a informační systém města Milevska“ – OKÚ 

  6. Mateřská škola Klubíčko – konkursní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele – OVV 

  7. Schválení obsahu zápisu v kronikách města Milevska –OVV 

  8. Pravidla přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech   

 s pečovatelskou službou města Milevska – OSV  

  9. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

10. Žádost o finanční příspěvek – OSV  

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

 na rok 2020 č. Sml 0052/2020 – ORR  

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

 na rok 2020 č. Sml 0054/2020 – ORR  

13. Hodnocení dotačního programu „Podpora trenérů, rozhodčích a zdravotnických  

 kurzů 2020“ – ORR  

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

      ukončení záměru – OISM    

15. Doporučení z 02/2020 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM  

16. Prodloužení a ukončení smluv s nájmem na dobu určitou – předmět nájmu byt – OISM  

17. Smlouvy o poskytnutí dotace – dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví – OISM  

18. Jihočeský kraj – Smlouvy o poskytnutí dotace – OISM  

19. Smlouva o zpracování osobních údajů se správcem hřbitova – OISM  

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

 ukončení záměru – OISM   

21. Žádost o souhlas s užitím rezervního fondu - 2. ZŠ – OPSPK   

22. Informace a věci ke schválení  

A) Finanční dar SDH Něžovice  

B) Smlouvy o poskytnutí dotace – Investiční dotace pro jednotky SDH – OKÚ  

C) Dohoda o provozování farmářských trhů v Milevsku 

 

Revize došlé pošty. 
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Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 21 ,  A )  –  B )  obdrželi všichni členové RMM a 

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

zasedání Sportovní komise, zápis č. 2/2020 ze zasedání Bytové komise a zápis č. 2/2020 

z jednání Sociální komise.  

 

Schválení zápisu 13. schůze RMM a programu 14. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis č. 13. schůze a dále program 14. schůze RMM. 

 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 09.06.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 213/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 09.06.2020. 

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

 

 

2. Změna rozpočtu č. 13/2020 – OF  

 

Usnesení č. 214/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 13/2020 rozpočtová opatření č. 58 až 62 a změnu 

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

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

 

 

3. Kontokorentní úvěr – výsledek poptávky – OF  

 

Usnesení č. 215/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí výsledek poptávky kontokorentního úvěru dle přílohy č. 1, 

II. doporučuje zastupitelstvu schválit kontokorentní úvěr s limitem 5 mil. Kč na základě 

předložené nabídky dle smlouvy uvedené v příloze č. 2. 

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

 

V 15:50 odešla z jednání Ing. Štorková a zápisu se ujala Ing. Bc. Peterková.  

Z jednání odešel JUDr. Kupec, Ph.D. v 16:00. 

 

 

4. Výsledek odvolání soudního sporu tepelného hospodářství – OF  

 

Na pozvání radních se v 16:10 dostavil Mgr. Šimánek.  

Na jednání se v 16:13 vrátil JUDr. Kupec Ph.D. 

V 16:20 se vrátila Ing. Štorková a Ing. Bc. Peterková odešla.   

 

Radní hlasovali o bodu I.  

Usnesení č. 216/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o výsledku odvolání od právního zástupce města Mgr. Ondřeje 

Šimánka ve věci sporu (č. j. 9C 484-2009) žalobce Ing. Václav Votava – město Milevsko jako 

žalovaný. 

Přítomno: 7   pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0  
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5. Rozhodnutí o následujícím postupu u projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný  

a informační systém města Milevska“ – OKÚ 

 

Radní hlasovali v bodě II. o variantě a).  

 

Usnesení č. 217/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný  

a informační systém města Milevska“, který byl řídícím orgánem OPŽP doporučen k financování,  

II. doporučuje ZMM: 

schválit realizaci a financování akce v období let 2021–2022, zařadit finanční prostředky do 

rozpočtu na roky 2021, 2022. 

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

 

 

6. Mateřská škola Klubíčko – konkursní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele – OVV 

 

Usnesení č. 218/20 

Rada města Milevska 

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

B. Němcové 1380, okres Písek dle předloženého návrhu. 

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

 

 

7. Schválení obsahu zápisu v kronikách města Milevska – OVV 

 

Usnesení č. 219/20 

Rada města Milevska 

schvaluje obsah zápisu v kronikách města Milevska za roky 2016, 2017 a 2018. 

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

 

 

8. Pravidla přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska – OSV  

 

Usnesení č. 220/20 

Rada města Milevska 

schvaluje Pravidla přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska.                         

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

 

 

9. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV   

 

Usnesení č. 221/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.07.2020 přidělení bytu 1+0 č. 7 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, panu  

 

II. schvaluje s platností od 01.07.2020 přidělení bytu 1+0 č. 61 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, paní  
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III. schvaluje s platností od 01.07.2020 přidělení bytu 1+0 č. 59 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, panu 

IV. schvaluje v případě odmítnutí (úmrtí) žadatelů navrhovaných na přidělení výše uvedených 

bytů přidělení bytů náhradníkům v následujícím pořadí (přidělení bytu od 01.07.2020): 

• – 1. náhradník, 

•  – 2. náhradník, 

• – 3. náhradník, 

V. pověřuje vedoucí odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemních 

smluv k přiděleným bytům.    

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

 

 

10. Žádost o finanční příspěvek – OSV  

 

Usnesení č. 222/20 

Rada města Milevska 

rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku registrovanému poskytovateli sociálních služeb 

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov, 

IČ: 00666271, a to s ohledem na skutečnost, že veškeré finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu 

města na podporu subjektů poskytujících občanům města sociální a související služby byly pro 

rok 2020 již rozděleny.      

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

 

 

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

na rok 2020 č. Sml 0052/2020 – ORR  

 

Usnesení č. 223/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 Sml 52/2020/01 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Milevska na rok 2020 č. Sml 0052/2020. 

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

 

 

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

na rok 2020 č. Sml 0054/2020 – ORR  

 

Usnesení č. 224/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 Sml 54/2020/01 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Milevska na rok 2020 č. Sml 0054/2020. 

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

 

 

 

13. Hodnocení dotačního programu „Podpora trenérů, rozhodčích a zdravotnických  

kurzů 2020“ – ORR  

 

Usnesení č. 225/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí přehled žádostí a návrh sportovní komise na přidělení dotací z dotačního 

programu „Podpora trenérů, rozhodčích a zdravotnických kurzů 2020“,  
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II. schvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora trenérů, rozhodčích a 

zdravotnických kurzů 2020“ jednotlivým žadatelům podle přílohy P1. 

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

 

 

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

ukončení záměru – OISM    

 

Z jednání odešel v 16:35 JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 226/20 

Rada města Milevska 

schvaluje 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. Uzavření nájemní smlouvy od 01.07.2020 na dobu neurčitou.  

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

 

 

15. Doporučení z 02/2020 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM  

 

Usnesení č. 227/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zápis číslo 02/2020 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

02.06.2020, 

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše Milevsko 

s  na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020, měsíční nájemné 70 Kč/m2,  

III. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu II. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše Milevsko s 

 na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020, měsíční nájemné 54 Kč/m2, 

IV. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 3 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko 

s na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020, měsíční nájemné 54 Kč/m2,  

V. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu IV. schvaluje 

opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 3 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko za standardních 

podmínek s měsíčním nájemným 54 Kč/m2, 

VI. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 6 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko  

s  na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020, měsíční nájemné 54 Kč/m2,  

VII. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VI. schvaluje 

opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 6 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko za standardních 

podmínek s měsíčním nájemným 54 Kč/m2, 

VIII. pověřuje vedoucí OISM podpisem nájemních smluv na nájem bytu. 

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

 

 

16. Prodloužení a ukončení smluv s nájmem na dobu určitou – předmět nájmu byt – OISM  

 

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

 

Usnesení č. 228/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 3 v čp. 128 Riegrova 

Milevsko pro  na dobu určitou do 31.12.2021,  

II. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 5 v čp. 145 Riegrova 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021,  
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III. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 9 v čp. 720 Sokolovská 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021,  

IV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 10 v čp. 720 Sokolovská 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021,  

V. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 12 v čp. 720 Sokolovská 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021, 

VI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 7 v čp. 775 P. Bezruče 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021, 

VII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 1 na byt č. 18 v čp. 775 P. Bezruče 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021, 

VIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 3 na byt č. 3 v čp. 413 Gen. Svobody 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021,  

IX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 12 v čp. 775 P. Bezruče 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021,  

X. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 14 na byt č. 19 v čp. 737 Št. Dvořáka 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021, 

XI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 7 na byt č. 5 v čp. 775 P. Bezruče 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020,  

XII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 7 na byt č. 9 v čp. 413 Gen. Svobody 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

XIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 9 na byt č. 1 v čp. 391 Husovo nám. 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

XIV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 2 na byt č. 2 v čp. 619 Sokolovská 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

XV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 15 na byt č. 6 v čp. 619 Sokolovská 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

XVI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 11 na byt č. 5 v čp. 720 Sokolovská 

Milevsko pro  na dobu určitou do 31.12.2020, 

XVII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 16 v čp. 737 Št. Dvořáka 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020,  

XVIII. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 10 na byt č. 13 v čp. 775 P. Bezruče 

Milevsko pro  na dobu určitou do 31.12.2020,  

XIX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 8 na byt č. 15 v čp. 776 Čs. armády 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020, 

XX. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 7 na byt č. 8 v čp. 775 P. Bezruče 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020 

za předpokladu úhrady běžného měsíčního předpisu za měsíc červen 2020 a úhrady stávajícího 

dluhu v celé výši do 30.06.2020, 

XXI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 9 na byt č. 12 v čp. 776 Čs. armády 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2020 za předpokladu, že dluh 

k 29.02.2020 bude uhrazen do 30.06.2020 a zbývající část dluhu bude uhrazena nejpozději 

do 31.12.2020, 

XXII. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 20 v čp. 776 Čs. armády Milevsko dohodou pro 

k 30.06.2020, 

XXIII. pověřuje vedoucí OISM podpisem dohody a dodatků k nájemním smlouvám na byty, 

XXIV. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout byt č. 20 v čp. 776 Čs. armády Milevsko, 

za standardních podmínek, měsíční nájemné 54 Kč/m2. 

Přítomno: 7   pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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17. Smlouvy o poskytnutí dotace – dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví – 

OISM  

 

Usnesení č. 229/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1073/20 reg. č. 457-02-05/20 na projekt 

„Výměna vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice v obci Velká“, 

II. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/87/20 reg. č. 457-05-09/20 na projekt 

„Oprava krovu a střešního pláště čp. 6, parc. č. 190, k. ú. Milevsko, rejstř. č. ÚSKP 104828“. 

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

 

 

18. Jihočeský kraj – Smlouvy o poskytnutí dotace – OISM  

 

Usnesení č. 230/20 

Rada města Milevska 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1267/20 reg. č. 416-03-091 na projekt 

„Vybavení pro volnočasové sportoviště v Milevsku“. 

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

 

 

19. Smlouva o zpracování osobních údajů se správcem hřbitova – OISM  

 

Usnesení č. 231/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů 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 

 

 

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

ukončení záměru – OISM   

 

Usnesení č. 232/20 

Rada města Milevska 

schvaluje 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 za rok. Uzavření nájemní smlouvy od 01.08.2020 na dobu neurčitou.  

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

 

 

21. Žádost o souhlas s užitím rezervního fondu - 2. ZŠ – OPSPK   

 

Usnesení č. 233/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s převodem částky ve výši 1.800.000,00 Kč z rezervního fondu k posílení investičního 

fondu 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, 

účelově 900.000,00 Kč na předfinancování úvodní části projektu MAS  

č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00100847 a 900.000,00 Kč na předfinancování úvodní části 

projektu IROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292,  

II. souhlasí s navrženým přesunem realizace investiční akce „vyzdívka chodeb I.“ do r. 2021,   
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III. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko,  

J. A. Komenského 1023, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

 

22. Informace a věci ke schválení  

 

 

A) Finanční dar SDH Něžovice – OF 

 

Usnesení č. 234/20 

Rada města Milevska  

I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevsko na rok 2020  

ve výši 20 tis. Kč pro SDH Něžovice, IČ 63899965 dle smlouvy uvedené v příloze č. 1, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 

Hodnota              

(v tis.Kč) OdPa Položka ORG 

6112 6322   1  Finanční dar – SDH Něžovice       20  

6112 5194  1  Věcné dary – úspora (přesun) -20 

          VÝDAJE celkem 0 

         PŘÍJMY celkem 0 

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

 

 

B) Smlouvy o poskytnutí dotace – Investiční dotace pro jednotky SDH – OKÚ   

 

Usnesení č. 235/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/557/20 reg. č. 452-04-05/20 na projekt 

„Nákup dýchacích přístrojů pro JSDH Milevsko“, 

II. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/529/20 reg. č. 452-02-10/20 na projekt 

„Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko“.  

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

 

 

C) Dohoda o provozování farmářských trhů v Milevsku  

 

Usnesení č. 236/20 

Rada města Milevska  

bere na vědomí změnu prodejní doby farmářských trhů spolu Ženy pro Milevsko, z. s. na každý 

druhý pátek od 11:00 do 15:00.  

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

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 21 – MM 35762/2020 – Ženy pro Milevsko, z. s. – vyřešeno usnesením č. 236/20.  
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Dopis č. 22 – MM 37563/2020 – Alerion – Symboly vašich příběhů – předat ORR.  

Dopis č. 23 – MM 38072/2020 – Žádost o řešení ul. Čs. legií – předat OISM k projednání  

se SUS. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

 

 

  


