Zápis
ze 20. schůze Rady města Milevska,
od 16:15 hodin v Domě kultury.

která

se

konala

ve

středu

9.

září

2020

Přítomni:
Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Karel Procházka,
Mgr. Petr Barda, Ing. Bc. Vladimíra Štorková.

Omluveni:
Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 20. 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. Zpracování projektové dokumentace na projekt Parkoviště Komenského – u věžáku
– nám. Míru – OISM
2. Zimní údržba komunikací pro sezonu 2020/2021 – OISM
3. Změna Plánu jednání RMM a ZMM na období 10-12/2020
Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 3
a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.

obdrželi všichni členové RMM

1. Zpracování projektové dokumentace na projekt Parkoviště Komenského – u věžáku –
nám. Míru – OISM
Tento bod byl stažen z programu.
2. Zimní údržba komunikací pro sezonu 2020/2021 – OISM
Usnesení č. 316/20
Rada města Milevska
I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Zimní údržba komunikací pro sezonu
2020/2021“,
II. schvaluje, v souladu s odst. 2 čl. 3 směrnice města SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu předložený návrh Smlouvy o provádění zimní údržby pro sezonu
2020/2021 s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186 v předloženém znění,
III. schvaluje uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 904/2004 ze dne 31.12.2003 s firmou
Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186, v předloženém znění.
IV. schvaluje Plán zimní údržby v předloženém znění
V. vydává Nařízení města Milevska č. 2/2020, které upravuje rozsah zajišťování schůdnosti
chodníků a místních komunikací s účinností od 01.10.2020 v předloženém znění.
Přítomno: 4
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

3. Změna Plánu jednání RMM a ZMM na období 10-12/2020
Usnesení č. 317/20
Rada města Milevska
schvaluje změnu Plánu jednání RMM a ZMM pro období 10-12/2020 v předloženém znění.
Přítomno: 4
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin.

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města

Michal Horek v. r.
místostarosta

Zapsala:
Magdaléna Čunátová
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