
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 23. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 19. října 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, Karel Procházka, Mgr. Petr Barda, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.,  

Ing. Bc. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 23. 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 22. schůze RMM a programu 23. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.10.2020 – TAJ  

2. Změna rozpočtu č. 23/2020 – OF  

3. Schválení platového zařazení paní Kateřiny Knetlové, jmenované ředitelky MŠ Klubíčko 

Milevsko,  B. Němcové 1380,  s účinností od 01.11.2020 – OKÚ  

4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – OSV  

5. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby – OSV  

6. Dotační program „Kultura 2021“ – ORR  

7. Záměr prodat hrobová zařízení opuštěných hrobových míst – OISM  

8. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Milevsko Družstevní – Blechova – OISM  

9. Zrušení vnitřního předpisu SM_21_RMM – OISM 

10. Řešení pohledávek bývalých nájemců bytu – OISM 

11. Ležaté rozvody vody v objektu Hotel Stadion, Milevsko – úprava smlouvy o dílo – OISM  

12. Ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemkové parc. v lokalitě Souhrádka 

       Vyhlášení záměru na pronájem částí pozemku 44/1 v lokalitě Souhrádka – OISM  

13. Plán inventarizace pro rok 2020 – OISM  

14. Informace a věci ke schválení 

A) Udělení pamětních medailí města Milevska – STA 

 

Revize došlé pošty. 

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

materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis ze zasedání Komise 

životního prostředí a Sportovní komise. 

 

 

Schválení zápisu 22. schůze RMM a programu 23. schůze RMM 
Členové rady schválili zápis 22. schůze a dále program 23. schůze RMM. 
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1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.10.2020 – TAJ 

Usnesení č. 351/20  

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.10.2020. 

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

2. Změna rozpočtu č. 23/202 – OF 

Usnesení č. 352/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 23/2020 rozpočtová opatření č. 128 až 139 a změnu 

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

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

3. Schválení platového zařazení paní Kateřiny Knetlové, jmenované ředitelky MŠ Klubíčko 

Milevsko, B. Němcové 1380, s účinností od 01.11.2020 – OKÚ 

Na jednání se dostavil v 15:18 p. Karel Procházka. 

Usnesení č. 353/20 

Rada města Milevska 

schvaluje s účinností od 01.11.2020 na základě předloženého návrhu platové zařazení paní 

Kateřiny Knetlové,  jmenovanou 

do funkce ředitelky MŠ Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek. 

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

4. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – OSV 

Na jednání se dostavil v 15:20 JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

Usnesení č. 354/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.11.2020 přidělení bytu 1+0 č. 32 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, panu   

,   

II. schvaluje v případě odmítnutí (úmrtí) žadatele navrhovaného na přidělení výše uvedeného 

bytu přidělení bytu náhradníkovi paní   

, 

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

smlouvy k přidělenému bytu.             

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

5. Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby – OSV 

Usnesení č. 355/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (pečovatelská služba) – poskytovatel 

Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko, IČ 63263416, 

II. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (pečovatelská služba) – poskytovatel 

Sociální služby města Milevska, příspěvková organizace, 5. května 1510, 399 01 Milevsko,  

IČ 75000750, 

III. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (raná péče) – poskytovatel APLA 

Jižní Čechy, z. ú., Farského 887/17, 390 02 Tábor, IČ 28552288, 

IV. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (odlehčovací služby) – poskytovatel 

Domácí hospic Jordán, o. p. s., Bydlinského 2964, 390 02 Tábor, IČ 28120981, 
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V. schvaluje Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby (odborné sociální poradenství) – 

poskytovatel Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie, Karla Čapka 589, 397 01 

Písek, IČ 03663353.  

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

 

6. Dotační program „Kultura 2021“ – ORR 

Usnesení č. 356/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje nová pravidla dotačního programu „Kultura 2021“ v předloženém znění dle přílohy 

P1, 

II. schvaluje nový formulář žádosti o dotaci v dotačním programu „Kultura 2021“ dle přílohy P2, 

III. schvaluje nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu 

„Kultura 2021“ včetně přílohy „F1 - Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace“ podle návrhu 

v příloze P3. 

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

7. Záměr prodat hrobová zařízení opuštěných hrobových míst – OISM 

Usnesení č. 357/20 

Rada města Milevska 

schvaluje zveřejnit záměr prodat hrobová zařízení – hmotné movité věci umístěné na veřejném 

pohřebišti v Milevsku. 

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

8. Smlouva budoucí na zřízení VB, rekonstrukce NN, Milevsko Družstevní – Blechova – 

OISM 

Materiál nedodán z důvodu nařízené karantény zpracovatele. 

9. Zrušení vnitřního předpisu SM_21_RMM – OISM 

Usnesení č. 358/20 

Rada města Milevska 

ruší vnitřní předpis SM_21_RMM O evidenci a vymáhání nedaňových pohledávek evidovaný 

pod číslem 21/2013. 

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

10. Řešení pohledávek bývalých nájemců bytu 

Usnesení č. 359/20 

Rada města Milevska 

I. rozhodla vymáhat pohledávky dle přílohy P1 (1. část) soudně prostřednictvím smluvní 

advokátní kanceláře,      

II. schvaluje vyřazení pohledávek podle zákona dle přílohy P1 (2. část).                                                       

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

11. Ležaté rozvody vody v objektu Hotel Stadion, Milevsko – úprava smlouvy o dílo – 

OISM 

Usnesení č. 360/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje upravené znění smlouvy o dílo veřejné zakázky „Ležaté rozvody vody v objektu 

Hotel Stadion, Milevsko“ schválené Radou města Milevska dne 05.10.2020 usnesením č. 345/20, 
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II. rozhodla v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem SM–RMM-3/2020 uzavřít upravenou smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Ležaté 

rozvody vody v objektu Hotel Stadion, Milevsko“ s dodavatelem Boma Milevsko, s. r. o., 

Sokolovská 589, 399 01 Milevsko, IČ 28085370 za nabídkovou cenu 653.621,81 Kč bez DPH,  

tj. 790.882,00 vč. DPH v předloženém znění.  

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

 

12. Ukončení nájemní smlouvy  dohodou - část pozemkové parc. v lokalitě Souhrádka 

Vyhlášení záměru na pronájem částí pozemku 44/1 v lokalitě Souhrádka – OISM 

Usnesení č. 361/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje ukončení nájemní smlouvy s  

. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.10.2020. 

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 44/1 o výměře 68 m2,  

k. ú. Milevsko, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Cena pronájmu části pozemkové 

parcely je stanovena ve výši 68 Kč za rok.  

III. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 44/1 o výměře 54 m2, 

v k. ú. Milevsko, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Cena pronájmu části 

pozemkové parcely je stanovena ve výši 54 Kč za rok. 

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

 

13. Plán inventarizace na rok 2020 a jmenování inventarizačních komisí – OISM 

Usnesení č. 362/20 

Rada města Milevska 

I. zřizuje ke dni 01.11.2020 hlavní inventarizační a dvě dílčí inventarizační komise k zajištění 

řádné inventarizace majetku a závazků města Milevska ke dni 31.12.2020, 

II. jmenuje předsedy a členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí v tomto složení: 

 

Hlavní inventarizační komise: 

Michal Horek      – předseda komise 

Bc. Eva Kotrbová           – člen inventarizační komise 

Ing. Hana Jánová         – člen inventarizační komise 

 

Dílčí inventarizační komise č. 1: 

Marek Hradil       – předseda komise 

Markéta Stromková, Dis.   – člen inventarizační komise 

Bc. Diana Trubková     – člen inventarizační komise 

Filip Stejskal       – náhradník, člen inventarizační komise 

 

Dílčí inventarizační komise č. 2: 

RSDr. Jiří Kotalík     – předseda komise  

Ing. Monika Brůžková    – člen inventarizační komise  

Bc. Eva Šťastná      – člen inventarizační komise   

Pavlína Zdeňková                – náhradník, člen inventarizační komise 

 

III. schvaluje Plán inventarizace města Milevska na rok 2020 v navrhovaném znění, 

IV. pověřuje starostu podpisem Plánu inventarizace města Milevska na rok 2020. 

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

14. Informace a věci ke schválení 
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A) Udělení pamětních medailí města Milevska – STA 

Usnesení č. 363/20 

Rada města Milevska 

rozhodla o udělení daru u příležitosti svátku 28. října 2020 2 ks pamětních medailí města 

Milevska dle předloženého seznamu. 

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

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 33 – čj. MM 64636/2020 – Žádost o finanční dar – Obec Hrejkovice – předat na OF  

ke zpracování materiálu do příští RMM 

Dopis č. 34 – čj. MM 65211/2020 – – RMM vzala na vědomí 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

   

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

starosta                 místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Bc. Iveta Jelínková 


