
Z á p i s 

 

z 19. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 31. srpna 2020 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

 

Přítomni: 

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

Karel Procházka, Mgr. Petr Barda, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Bc. Vladimíra Štorková. 

 

Omluven: 

Ing. Jaroslav Mácha. 

  

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 19. 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 18. schůze RMM a programu 19. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 25.08.2020 – TAJ  

  2. Plán jednání RMM a ZMM na období 09-12/2020 – TAJ  

  3. Změna rozpočtu č. 18/2020 – OF  

  4. Úvěr na akci „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“ – výzva k podání nabídky – OF  

  5. Podpora terénní práce 2021 – OSV  

  6. Projekt SPOLU – Modernizace dětského hřiště na Píseckém předměstí – OŽP  

  7. Návrh na schválení mimořádné odměny z dotace MPSV ČR – SSMM – OPSPK  

  8. Žádost o schválení dočasného snížení nájemného a navýšení provozního příspěvku – DKM  

      – OPSPK  

  9. Podpora akce „Říjnový koncert k poctě Panny Marie“ formou individuální dotace – ORR  

10. Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – výzva k podání nabídky – OISM  

11. SoVB – „Milevsko Nádražní, Čs. Legií: VN, TS, NN“ – OISM  

12. Údržba střechy budovy čp. 1047, Na Vinicích, Milevska (správa hřbitova) - realizace  

      veřejné zakázky – OISM (v zápise č. 13) 

13. Změna v pasportu komunikací – nám. E. Beneše – OISM (v zápise č. 14) 

14. Zimní údržba komunikací pro sezonu 2020/2021 – OISM (v zápise č. 15) 

15. Participativní rozpočet – Skatepark – OISM (v zápise č. 12) 

16. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Jeřábkova – OISM 

17. Veřejné osvětlení – Milevsko ulice Riegrova – dodatek č. 1 – OISM 

18. Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku – dodatek č. 2 – OISM 

19. Informace a věci ke schválení 

A) Oprava střechy v místní části Velká 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1– 1 8  a  A )  obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení zápisu 18. schůze RMM a programu 19. schůze RMM 

Členové rady schválili zápis 18. schůze a dále program 19. schůze RMM. 

 

Radní projednávali body ve změněném pořadí, než je uvedeno v programu.  
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1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 25.08.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 299/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 25.08.2020. 

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

 

 

2. Plán jednání RMM a ZMM na období 09-12/2020 – TAJ  

Tento bod byl stažen z programu.  

 

 

3. Změna rozpočtu č. 18/2020 – OF  

 

Usnesení č. 300/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 18/2020 rozpočtová opatření č. 94 až 100 a změnu 

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

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

 

 

4. Úvěr na akci „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“ – výzva k podání nabídky – OF  

 

Usnesení č. 301/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu  

na zajištění úvěru na pokrytí akce „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“ dle přílohy č. 1, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí dlouhodobého 

investičního úvěru na pokrytí akce „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce,  

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

nabídky, 

V. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu, 

VI. pověřuje starostu města, v případě vyloučení uchazeče, podpisem rozhodnutí. 

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

 

 

5. Podpora terénní práce 2021 – OSV  

 

Usnesení č. 302/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci 

na program Podpora terénní práce pro rok 2021 ze státního rozpočtu České republiky 

na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka v souladu s podmínkami, které 

jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 13/2020 o poskytování 

neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. 

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

 

 

6. Projekt SPOLU – Modernizace dětského hřiště na Píseckém předměstí – OŽP  

 

Usnesení č. 303/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Participativní rozpočet – SPOLU“, 
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II. rozhodla v souladu s čl. 3, bod 2 směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku na dodávku a montáž herních prvků 

v rámci modernizace dětského hřiště na Píseckém předměstí s firmou Bonita Group  

Service s. r. o., Drásov 583, 664 24 Drásov za nabídkovou cenu 104.069,00 Kč bez DPH,  

tj. 125.923,49 Kč vč. DPH. 

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

 

 

7. Návrh na schválení mimořádné odměny z dotace MPSV ČR – SSMM – OPSPK  

 

Usnesení č. 304/20 

Rada města Milevska 

schvaluje vyplacení mimořádné odměny k platu z mimořádné dotace MPSV ČR na rok 2020  

pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, Mgr. Marii Jarošové, ředitelce 

Sociálních služeb města Milevska, dle přílohy P2. 

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

 

 

8. Žádost o schválení dočasného snížení nájemného a navýšení provozního příspěvku – 

DKM – OPSPK  

 

Usnesení č. 305/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje uzavření dodatku č. 2 s účinností na dobu určitou k nájemní smlouvě uzavřené 

s nájemcem Spokr, s. r. o., IČ 25173006, dle přílohy P3, 

II. schvaluje navýšení provozního (neinvestičního) příspěvku zřizovatele na rok 2020 Domu 

kultury Milevsko, IČ 48257460, zřízené příspěvkové organizaci, o celkovou částku 94.500,00Kč. 

III. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů Domu kultury Milevsko na rok 2020 dle přílohy 

P4, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením. 

           

(uvedeno 

v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3392 5331    08 506 

Navýšení příspěvku zřizovatele pro Dům kultury 

Milevsko z důvodu propadu tržeb nájemného 

nájemce Spokr, s.r.o. za období duben–prosinec 94,5 

          VÝDAJE celkem 94,5 

          PŘÍJMY celkem 0 

          FINANCOVÁNÍ celkem       -94,5   

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

 

 

9. Podpora akce „Říjnový koncert k poctě Panny Marie“ formou individuální dotace – 

ORR  

 

Radní hlasovali o variantě č. 2: 

Usnesení č. 306/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace Farní charitě Milevsko, IČ 63263416,  

U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko, ve výši 6.000 Kč na projekt „Říjnový koncert k poctě Panny 

Marie“; 

II. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace podle návrhu v příloze P1. 

Přítomno: 5   pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
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10. Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – výzva k podání nabídky – OISM  

 

Usnesení č. 307/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření Domova pro 

seniory Milevsko", 

II. vyhlašuje otevřené zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rozšíření Domova pro 

seniory Milevsko", 

III. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce dle kritérií hodnocení stanovených 

v zadávací dokumentaci, 

IV. jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v předloženém znění, 

V. pověřuje starostu města, v případě vyloučení uchazeče, podpisem rozhodnutí. 

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

 

 

11. SoVB – „Milevsko Nádražní, Čs. Legií: VN, TS, NN“ – OISM  

 

Z jednání v 16:52 odešel JUDr. Kupec, Ph.D. 

  

Usnesení č. 308/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 401/6, 420/1, 

451/4, 484/14, 546/8, 546/18, 550/1, 553/8, 559, 562/5, 574/7, 574/8, 574/29, 1602/9, 1608/1, 

1609/10, 1609/11, 1609/18, 1611/2, 1611/6, 1611/7, 1622/7, 1622/9, 1665, 2049/1, 3122, 3125, 

st. 651/3, st. 903, 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 „Milevsko Nádražní, Čs. Legií: VN, TS, NN“ a za účelem kabelového vedení 

VN, kabelové vedení NN, 5x kabelová skříň NN (pilíř), uzemnění. 

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 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemcích města Milevska 

s parc. č.  401/6, 420/1, 451/4, 484/14, 546/8, 546/18, 550/1, 553/8, 559, 562/5, 574/7, 574/8, 

574/29, 1602/9, 1608/1, 1609/10, 1609/11, 1609/18, 1611/2, 1611/6, 1611/7, 1622/7, 1622/9, 

1665, 2049/1, 3122, 3125, st. 651/3, st. 903, v k. ú. Milevsko. 

Přítomno: 4   pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

12. Participativní rozpočet – Skatepark – OISM 

 

Usnesení č. 309/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Participativní rozpočet – SPOLU“, 

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2 směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Nové překážky na milevském 

skate parku“ s firmou Mystic Constructions spol. s r. o., Římská 26, 120 00 Praha 2, IČ 26177358 

za nabídkovou cenu 82.000 Kč bez DPH, tj. 99.220 Kč vč. DPH, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

           (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3639 5166  8 0 

Přesun v rámci PR SPOLU – na realizaci 

konkrétních úspěšných návrhů - 100 

3421 6122  6 nová 

Přesun v rámci PR SPOLU – na realizaci 

konkrétní akce – Nové překážky na + 100 
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milevském skate parku 

       

     VÝDAJE celkem 0 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

Přítomno: 4   pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

13. Údržba střechy budovy čp. 1047, Na Vinicích, Milevska (správa hřbitova) - realizace  

veřejné zakázky – OISM  

 

Na jednání se v 17:00 dostavil p. Procházka a vrátil se JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

Usnesení č. 310/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Údržba střechy budovy čp. 1047, Na Vinicích, 

Milevska (správa hřbitova)“, 

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

SM–RMM-3/2020, uzavřít objednávku na veřejnou zakázku „Údržba střechy budovy čp. 1047, 

Na Vinicích, Milevska (správa hřbitova)“, s Malíři ML s. r. o., Nádražní 1609, Milevsko,  

IČ 07491433 za cenu 96.800 Kč včetně DPH.  

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

 

 

14. Změna v pasportu komunikací – nám. E. Beneše – OISM  

 

Usnesení č. 311/20 

Rada města Milevska 

rozhodla sjednotit plochu náměstí a zařadit ji do pasportu komunikací do kategorie – ostatní 

plocha. 

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

 

 

15. Zimní údržba komunikací pro sezonu 2020/2021 – OISM 

 

Tento bod byl stažen z programu.  

 

 

16. Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Jeřábkova – OISM 

 

Usnesení č. 312/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Jeřábkova, Suchanová: NN kabel“ – E.ON Distribuce, 

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

připojení vedení NN v pozemcích města. Nové kabelové vedení NN je navrženo na pozemcích 

města Milevska parc. č. 60/1, 1584/1, 1584/13 v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. III ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milevskem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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17. Veřejné osvětlení – Milevsko ulice Riegrova – dodatek č. 1 – OISM 

 

Usnesení č. 313/20 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0143/2020 na „Veřejné 

osvětlení – Milevsko ulice Riegrova“ s firmou Služby města Milevska, spol. s r. o.,  

Karlova 1012, 399 01 Milevsko, IČ 49061186 v ceně 890.000 Kč bez DPH, tj. 1.076.900 Kč  

vč. DPH a změnu fakturace. 

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

 

 

18. Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku – dodatek č. 2 – 

OISM 

 

Usnesení č. 314/20 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.  Sml 0164/2020 ze dne 12.05.2020 

na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ 

s firmou UNIKO PÍSEK, s. r. o. se sídlem Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek, IČ 46679405 

v předloženém znění. 

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

 

 

19. Informace a věci ke schválení 

 

A) Oprava střechy v místní části Velká 

 

Usnesení č. 315/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh objednávky na opravu střechy v místní části Velká,  

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu MM, uzavřít objednávku na opravu střechy v místní části Velká s firmou Martin 

Tesař, Hrazany 28, 399 01 Milevsko, IČ 88723496 za nabídkovou cenu 161.780 Kč bez DPH  

tj. 195.753,8 Kč vč DPH. 

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

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 32 – MM 56622/2020 – Návrhy a podněty pro město Milevsko – SMM – vzato na 

vědomí.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:35 hodin. 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta                   Michal Horek 

starosta města                            místostarosta 

 

 

 

Zapsala:  

Magdaléna Čunátová  


