
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 16. schůze Rady města Milevska, která se konala v úterý 14. července 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 16. 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 15. schůze RMM a programu 16. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 08.07.2020 – TAJ  

  2. Změna rozpočtu č. 16/2020 – OF 

  3. Jmenování ředitelky Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek – OVV  

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

      ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek  

      – OVV  

  5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – OSV  

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

      na rok 2020 č. Sml 0085/2020 – ORR  

  7. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Milevska  

      – OŽP  

  8. Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska – OŽP 

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

10. SoVB – „Přípojka STL Milevsko č.p. 1233“ – OISM  

11. Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – „Rekonstrukce atletického oválu  

      na letním stadionu v Milevsku“ – OISM  

12. Výpověď smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – OISM  

13. Žádost o odkup starší počítačové sestavy – OISM  

14. Informace a věci ke schválení 

A) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených finančních darů v rámci projektu  

     „Obědy pro děti“ – 2. ZŠ – OPSPK   

B) Revize došlé pošty  

C) Plnění usnesení Rady města Milevska ze dne 29.06.2020 

 

 

Revize došlé pošty. 

 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 1 3 ,  A)  obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 4/2020 ze 

zasedání Komise životního prostředí.  
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Schválení zápisu 15. schůze RMM a programu 16. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis č. 15. schůze a dále program 16. schůze RMM. 

 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 08.07.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 251/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 08.07.2020. 

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

 

 

2. Změna rozpočtu č. 16/2020 – OF 

 

Usnesení č. 252/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 16/2020 rozpočtová opatření č. 77 až 81 a změnu 

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

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

 

 

3. Jmenování ředitelky Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek – 

OVV  

 

Usnesení č. 253/20 

Rada města Milevska 

jmenuje s účinností od 01.08.2020 paní Bc. Marcelu Brčkovou, DiS., 

ředitelkou Mateřské školy Kytička Milevsko, 

Jiráskova 764, okres Písek.  

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

 

 

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

ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek – OVV  

 

Usnesení č. 254/20 

Rada města Milevska 

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

školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek ve složení: předseda Ing. Ivan Radosta, 

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

Šindelářová, Mgr. Dana Machová; tajemníkem komise určuje JUDr. Janu Čunátovou. 

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

 

 

5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – OSV  

 

Usnesení č. 255/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.08.2020 přidělení bytu 1+0 č. 15 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, paní 

  

II. pověřuje vedoucí odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemní 

smlouvy k přidělenému bytu.  

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

na rok 2020 č. Sml 0085/2020 – ORR  

 

Usnesení č. 256/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 1 Sml 85/2020/01 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Milevska na rok 2020 č. Sml 0085/2020. 

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

 

 

7. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města 

Milevska – OŽP  

 

Na jednání se v 15:46 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

Usnesení č. 257/20 

Rada města Milevska 

schvaluje:   

I. pokácení 17 ks dřevin, a to 2 ks lip, 6 ks vrb, 1 ks břízy, 3 ks smrků, 2 ks borovice (kleč), 1 ks 

cypřišku, 1 ks modřínu a 1 ks jedle v rámci realizace projektu „Revitalizace sídelní zeleně na 

sídlišti Písecké předměstí – Milevsko“, 

II. pokácení 14 ks dřevin, a to 9 ks cypřišků, 2 ks smrků, 1 ks jedle, 1 ks borovice a 1 ks třešně 

v rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně v ulici Komenského – Milevsko“, 

III. pokácení 28 ks dřevin, a to 3 ks dubů, 1 ks břízy a 24 ks smrků v rámci projektu 

„Revitalizace doprovodné zeleně v ulici Sokolovská – Milevsko“, 

IV. pokácení lípy malolisté a borovice lesní v souvislosti se stavbou parkoviště v ulici J. A. 

Komenského u domu č. p. 1127. 

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

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska – OŽP 

 

Usnesení č. 258/20 

Rada města Milevska 

schvaluje  

vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska v předloženém znění. 

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

 

 

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

 

Usnesení č. 259/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost společných nájemců L. Koutníkové a H. Neuschelové, 

II. uděluje souhlas společným nájemcům, Libuši Koutníkové se sídlem v Milevsku, 

IČ 12893641, a Haně Neuschelové se sídlem v Chyškách, IČ 12334367, zřídit třetí osobě užívací 

právo – podnájem – k nebytovému prostoru, resp. prostoru sloužícímu podnikání č. 101 v čp. 97 

ul. 5. května Milevsko, kdy účel podnájmu bude odpovídající účelu nájmu, 

III. ukládá společným nájemcům, Libuši Koutníkové, IČ 12893641, a Haně Neuschelové, 

IČ 12334367, 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 
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10. SoVB – „Přípojka STL Milevsko č.p. 1233“ – OISM  

 

Usnesení č. 260/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 327/30, 1616/1 

v k. ú. Milevsko, mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem: F.A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Stavba byla realizována v rámci stavby 

„Příp. STL Milevsko čp. 1233“ a za účelem umístění distribuční soustavy STL přípojka, 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, 

a. s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,  

IČ 280 85 400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemcích města Milevska 

s parc. č. 327/30, 1616/1, v k. ú. Milevsko. 

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

 

 

11. Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – „Rekonstrukce atletického oválu  

na letním stadionu v Milevsku“ – OISM  

 

Usnesení č. 261/20 

Rada města Milevska 

nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje 

regionů 2020 na akci „Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu v Milevsku“. 

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

 

 

12. Výpověď smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – OISM  

 

Usnesení č. 262/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce nebytových prostor od příspěvkové organizace 

Sociální služby Města Milevska, 5. května 1510, 399 01 Milevsko, IČ 75000750. 

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

 

 

13. Žádost o odkup starší počítačové sestavy – OISM  

 

Usnesení č. 263/20 

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 

 

 

14. Informace a věci ke schválení 

 

 

A) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených finančních darů v rámci 

projektu „Obědy pro děti“ – 2. ZŠ – OPSPK   

 

Usnesení č. 264/20 

Rada města Milevska  

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

Písek, IČ 71000364 přijala účelově určené finanční dary ve výši 14.136,00 Kč a 22.134,00 Kč od 
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společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, 

v rámci projektu „Obědy pro děti“. 

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

 

 

B) Revize došlé pošty  

 

Usnesení č. 265/20 

Rada města Milevska  

bere na vědomí dopis č. 25 č.j. MM 42439/2020 – Vyjádření k situaci ohledně správy 

parkovacích míst na území města Milevska, zejména s ohledem na nález kontrolního výboru 

zastupitelstva města Milevska.  

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

 

 

C) Plnění usnesení Rady města Milevska ze dne 29.06.2020 

 

Usnesení č. 266/20 

Rada města Milevska  

bere na vědomí dopis č. 26 č.j. MM 42462/2020, dopis č. 27 č.j. MM 45061/2020, dopis č. 28 

č.j. MM 45364/2020 a dopis č. 29 č.j. MM 45416/2020.   

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

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 25 – MM 42439/2020 – Vyjádření k situaci ohledně správy parkovacích míst na území 

města Milevska, zejména s ohledem na nález kontrolního výboru zastupitelstva města Milevska – 

vyřešeno usnesením č. 265/20.  

Dopis č. 26 – MM 42462/2020 – Sdělení starostovi města k plnění usnesení rady města – 

vyřešeno usnesením č. 266/20. 

Dopis č. 27 – MM 45061/2020 – odpověď STA na Sdělení starostovi města k plnění usnesení č.j. 

MM 42462/2020 – vyřešeno usnesením č. 266/20.  

Dopis č. 28 – MM 45364/2020 – Stanovisko k dopisu starosty č.j. MM 45061/2020 ze dne 

13.07.2020 – vyřešeno usnesením č. 266/20. 

Dopis č. 29 – MM 45416/2020 – Plnění usnesení rady města – vyřešeno usnesením č. 266/20. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

 

 

 

 

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

starosta                      místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

 

  


