
Z á p i s 

z 17. schůze Rady města Milevska, která se konala ve čtvrtek 23. července 2020 

od 10:15 hodin v kanceláři pana starosty. 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Ing. Bohuslav Beneš, 

Mgr. Petr Barda, Ing. Jaroslav Mácha, Ing. Bc. Vladimíra Štorková. 

Omluveni: Karel Procházka, JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 17. 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: 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Literární kavárna – OISM  

2. Žádost o souhlas rady města ke krátkodobému pronájmu parku - DK 

Materiály v elektronické podobě k bodu č. 1  obdrželi všichni členové RMM a písemné materiály 

jsou přiloženy k originálu zápisu.  

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Literární kavárna - OISM 

Usnesení č. 267/20 

Rada města Milevska 

schvaluje dodatek č. 2 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 v předloženém znění. 

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

2. Žádost o souhlas rady města ke krátkodobému pronájmu parku - DK 

Usnesení č. 268/20 

Rada města Milevska 

souhlasí s prezentací výrobku Battery box a pořádáním akce letní kino pro veřejnost firmou 

OIG POWER, s. r. o., dne 13.08.2020 v parku Bažantnice. 

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

Revize došlé pošty 

Dopis č. 30 – čj. MM 48416/2020 – Žádost o souhlas rady města ke krátkodobému pronájmu 

parku – DK – vyřešeno usnesením č. 268/20 (bod 2). 

Jednání bylo ukončeno v 10:50 hodin. 

Ing. Ivan Radosta                Michal Horek 

starosta města                         místostarosta 

 

Zapsala: Bc. Iveta Jelínková 


