
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 21. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. září 2020 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

 

Přítomni: 

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

Ing. Jaroslav Mácha, Mgr. Petr Barda, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Bc. Vladimíra Štorková. 

 

 

Omluven:  

Karel Procházka 

 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 21. 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 zápisů 19. a 20. schůze RMM a programu 21. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.09.2020 – TAJ  

  2. Volba člena bytové komise – TAJ  

  3. Změna rozpočtu č. 20/2020 – OF  

  4. Jmenování ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek  

      – OVV  

  5. Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou – OSV 

  6. Žádost o souhlas se změnou účelového užití investičního fondu 1. ZŠ – OPSPK  

  7. Pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Něžovice – ukončení záměru – OISM  

  8. Oznámení o ukončení nájemní smlouvy – Vodafone Czech Republic a. s. – OISM  

  9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0150/2020 - Střecha Spořitelna – OISM 

10. Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – Hůrka – žádost o dotaci – OISM 

11. Nákup 1/10 podílu pozemkové parcely č. 550/26 v ulici Komenského – OISM  

12. Ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemkové parc. v ulici Sažinova – OISM 

13. Žádost o pronájem části pozemkové parcely v ul. Sažinova – OISM 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0141/2020 - PD horkovod a teplovod Libušina  

      – OISM 

15. Doporučení z 03/2020 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM 

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

17. Darovací smlouva na stavbu sjezdu – ABT group servis s. r. o. – OISM  

18. Informace a věci ke schválení 

A) Grantové řízení Neziskovky 2020 z NADACE ČEZ – OSV  

B) Smlouva o dílo – výkladce čp. 128, Riegrova ul. Milevsko  

 

 

Revize došlé pošty. 
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Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 17 ,  A )  –  B )  obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápisy ze zasedání 

Bytové a Sociální komise Rady města Milevska. 

 

Schválení zápisů 19. a 20. schůze RMM a programu 21. schůze RMM 

Členové rady schválili zápisy 19. a 20. schůze a dále program 21. schůze RMM. 

 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.09.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 318/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.09.2020. 

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

 

 

2. Volba člena bytové komise – TAJ  

 

Usnesení č. 319/20 

Rada města Milevska 

volí členem bytové komise rady města Ing. Ladislava Macháčka, 

 

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 20/2020 – OF  

 

Usnesení č. 320/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 20/2020 rozpočtová opatření č. 105 až 111 a změnu 

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

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

 

 

4. Jmenování ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek  

 – OVV  

 

Usnesení č. 321/20 

Rada města Milevska 

jmenuje s účinností od 01.11.2020 paní Kateřinu Knetlovou,  

ředitelkou Mateřské školy Klubíčko Milevsko,  

B. Němcové 1380, okres Písek.  

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

 

 

5. Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou – OSV 

 

Usnesení č. 322/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.10.2020 přidělení bytu 1+0 č. 7 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, 
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II. schvaluje s platností od 01.10.2020 přidělení bytu 1+0 č. 17 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, 

III. schvaluje s platností od 01.11.2020 přidělení bytu 1+0 č. 58 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

  

IV. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 9 v ulici Libušina 1401, Milevsko, dohodou ke dni 

30.09.2020 - nájemce 

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

bytů přidělení bytů náhradníkům v následujícím pořadí: 

a) byty č. 7 a 17 v domě s pečovatelskou službou 5. května 1510, Milevsko: 

• – 1. náhradník, 

• –  

2. náhradník, 

b) byt č. 58 v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko: 

•  

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

smluv k přiděleným bytům a dohody o ukončení nájemní smlouvy.  

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

 

 

6. Žádost o souhlas se změnou účelového užití investičního fondu 1. ZŠ – OPSPK  

 

Usnesení č. 323/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s užitím částky do výše 413.000,00 Kč z investičního fondu 1. základní školy  

T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, na stavební úpravy školní družiny  

a vybavení čtenářské dílny dle přílohy P1,  

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

 

7. Pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Něžovice – ukončení záměru – OISM  

 

Usnesení č. 324/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí odstoupení žadatele od záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 2796, 

k. ú. Něžovice, 

II. schvaluje ukončení adresného záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 2796,  

k. ú. Něžovice. 

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

 

 

8. Oznámení o ukončení nájemní smlouvy – Vodafone Czech Republic a. s. – OISM  

 

Usnesení č. 325/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí Oznámení o ukončení nájemní smlouvy č. 220400, Sml 0232/2016 ze dne 

05.08.2016 uzavřené mezi městem Milevskem jako pronajímatelem a společností Vodafone 

Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 jako 

nájemcem.  

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0150/2020 - Střecha Spořitelna – OISM 

 

Usnesení č. 326/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0150/2020 ze dne 30.04.2020 mezi městem 

Milevskem a VERTIGO Písek s. r. o., se sídlem Mírové nám. 1303, 397 01 Písek, IČ 61065251  

v předloženém znění.  

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

 

 

10. Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – Hůrka – žádost o dotaci – 

OISM 

 

Usnesení č. 327/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO 

Milevsko – Hůrka“, 

II. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního 

programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT II. pro rok 2021  

na akci „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – Hůrka“, 

III. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 50 % uznatelných nákladů na akci. 

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

 

 

11. Nákup 1/10 podílu pozemkové parcely č. 550/26 v ulici Komenského – OISM  

 

Usnesení č. 328/20 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nákup 1/10 vlastnického podílu pozemkové parcely  

č. 550/26, k. ú. Milevsko od  

 dle předložené kupní smlouvy. Cena 1/10 podílu bude stanovena dle znaleckého 

posudku č. 4070-115-20 ve výši 25.560 Kč. 

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

 

 

12. Ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemkové parc. v ulici Sažinova – OISM 

 

Usnesení č. 329/20 

Rada města Milevska 

schvaluje ukončení nájemní smlouvy s 

 Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2020. 

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

 

 

13. Žádost o pronájem části pozemkové parcely v ul. Sažinova – OISM 

 

Radní hlasovali o variantě A:  

Usnesení č. 330/20 

Rada města Milevska 

schvaluje nevyhlásit záměr na pronájem části pozemkové parcely číslo 532/1 o výměře   

20 m2, v k. ú. Milevsko,  

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0141/2020 - PD horkovod a teplovod Libušina  

 – OISM 

 

Usnesení č. 331/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0141/2020 ze dne 09.04.2020 mezi městem 

Milevskem a ERDING, a. s., se sídlem Zaoralova 5, 628 00 Brno, IČ 25512455 v předloženém 

znění.  

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

 

 

 

15. Doporučení z 03/2020 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM 

 

Usnesení č. 332/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zápis číslo 03/2020 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

14.09.2020, 

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 20 v čp. 776 Čs. armády Milevsko 

s  na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.06.2021, měsíční nájemné 54 Kč/m2,  

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

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 20 v čp. 776 Čs. armády Milevsko s

 na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.06.2021, měsíční nájemné 61 Kč/m2, 

IV. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 8 v čp. 413 Gen. Svobody Milevsko 

s  na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.06.2021, měsíční nájemné 40 Kč/m2,  

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

nájemní smlouvu na nájem bytu č. 8 v čp. 413 Gen. Svobody Milevsko s  

na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.06.2021, měsíční nájemné 40 Kč/m2,  

VI. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2 v čp. 720 Sokolovská Milevsko dohodou k 30.09.2020 

pro  

VII. pověřuje vedoucí OISM podpisem nájemních smluv a dohody o nájmu bytu, 

VIII. schvaluje zveřejnit záměry pronajmout byty č. 2 v čp. 720 Sokolovská Milevsko 

za dotačních podmínek s měsíčním nájemným 48 Kč/m2, a byt č. 7 v čp. 619 Sokolovská 

s měsíčním nájemným 40 Kč/m2. 

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

 

 

 

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

OISM 

 

Usnesení č. 333/20 

Rada města Milevska 

I.  ruší usnesení č. 314/20 schválené Radou města Milevska na 19. schůzi dne 31.08.2020, 

II. 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 
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17. Darovací smlouva na stavbu sjezdu – ABT group servis s. r. o. – OISM  

 

Usnesení č. 334/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít darovací smlouvu s firmou ABT group servis s. r. o. se sídlem Petrská 1426/1, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 04796870 v předloženém znění. 

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

 

 

 

18. Informace a věci ke schválení 

 

A) Grantové řízení Neziskovky 2020 z NADACE ČEZ – OSV  

 

Usnesení č. 335/20 

Rada města Milevska 

souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), 

v platném znění, aby případný grantový příspěvek získaný v grantovém řízení Nadace ČEZ 

„Neziskovky 2020“ přešel do majetku žadatele, tj. příspěvkové organizace Sociální služby města 

Milevska. 

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

 

 

 

B) Smlouva o dílo – výkladce čp. 128, Riegrova ul. Milevsko  

 

Usnesení č. 336/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň,  

IČ 28436024 na výměnu výkladců v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko za cenu 496.540,24 Kč bez 

DPH. 

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

 

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  


