
Z á p i s 

 

z 24. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 9. listopadu 2020 

od 15:00 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 24. 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 23. schůze RMM a programu 24. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 03.11.2020 – TAJ  

  2. Sociální fond – příděl do osobních účtů pro rok 2021 – TAJ  

  3. Finanční dar obec Hrejkovice – OF  

  4. Změna rozpočtu č. 24/2020 – OF 

  5. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2021 – OF 

  6. Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2022-2024 – OF 

  7. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2019 – OVV 

  8. Žádost o úpravu rozdělení provozní dotace zřizovatele pro SSMM – OPSPK  

  9. Žádost o navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro DKM – OPSPK  

10. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Milevska  

      – OŽP  

11. Dohoda o ceně za teplo pro rok 2021 – OISM 

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Window Holding a. s. – OISM 

13. Nákup nového motoru dmychadla – ČEVAK a. s. – realizace veřejné zakázky – OISM 

14. Aktualizace smluv – Služby Města Milevska – OISM 

15. Převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti v čp. 128 – OISM 

16. Objednávka PD na stavbu „Hotel Sport vstupní vestibul – bezbariérový vstup/recepce“  

      – OISM  

17. Nová kamera pro MKDS na místo stávající K4 – MKDS  

18. Informace a věci ke schválení  

A) Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě – výzva k podání    

     nabídky – OISM  

B) Výměna střešní krytiny a doplnění tepelné izolace objektu staré tribuny letního stadionu,  

     Milevsko – realizace veřejné zakázky -  

C) Návrh na vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko 

D) Vodné a stočné 2021 – OISM  

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 1 7  a  A) – D)  obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

Schválení zápisu 23. schůze RMM a programu 24. schůze RMM 

Členové rady schválili zápis 23. schůze a dále program 24. schůze RMM. 
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1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 03.11.2020 – TAJ  

 

Usnesení č. 364/20 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 03.11.2020. 

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

 

 

2. Sociální fond – příděl do osobních účtů pro rok 2021 – TAJ  

Na jednání se v 15:05 dostavil p. Procházka.  

 

Usnesení č. 365/20 

Rada města Milevska 

schvaluje příděl do osobního účtu příjemce prostředků sociálního fondu pro rok 2021 ve výši 

3.500 Kč na příjemce. 

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

 

 

3. Finanční dar obec Hrejkovice – OF  

 

Radní hlasovali o variantě B:  

Usnesení č. 366/20 

Rada města Milevska 

I. doporučuje zastupitelstvu města Milevska schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu 

města Milevsko na rok 2020 ve výši 150.000 Kč pro Obec Hrejkovice, IČ 00249688 dle smlouvy 

uvedené v příloze č. 2, 

II. doporučuje zastupitelstvu města Milevska schválit finanční krytí tímto rozpočtovým 

opatřením: 
ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 
Hodnota              
(v tis.Kč) OdPa Položka ORG 

6112 5321   01 104017 
 
Finanční dar – Obec Hrejkovice       150,000 

          VÝDAJE celkem 150,000 

         PŘÍJMY celkem 0,000 
Přítomno: 6   pro – 5, proti – 1, zdržel se – 0 

 

 

4. Změna rozpočtu č. 24/2020 – OF 

 

Usnesení č. 367/20 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 24/2020 rozpočtová opatření č. 140 až 144 a změnu 

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

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

 

 

5. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2021 – OF 

 

Usnesení č. 368/20 

Rada města Milevska 

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit: 

a) Rozpočet města Milevska na rok 2021 s celkovými příjmy 221.502,67 tis. Kč, 

celkovými výdaji 264.292,25 tis. Kč a schodkem rozpočtu ve výši -42.789,58 tis. Kč, 
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který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořeným z minulých let 

a dlouhodobým investičním úvěrem, ve formě závazných ukazatelů dle přílohy č. 1, 

b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 

6.095 tis.  Kč a dílčí čerpání úvěru na investiční akci „Rozšíření domova pro 

seniory“ do výše 20.000 tis. Kč, 

c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření 

ve výši 28.884,58 tis. Kč, 

d) Přehled plánu investic a oprav města Milevska na rok 2021 dle přílohy č. 2, 

e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2021 se základním přídělem 3 % 

z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 1.373,76 tis. Kč a čerpáním fondu ve výši 

1.511 tis. Kč dle přílohy č. 3, 

f) Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2021 s celkovými 

náklady 28.944 tis. Kč, celkovými výnosy 26.151 tis. Kč a výsledkem hospodaření 

ve výši -2.793 tis. Kč v členění dle přílohy č. 4. 

 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska zmocnit Radu města Milevska k provádění 

těchto obecných kompetencí: 

a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná 

rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají 

transferů s jinými veřejnými rozpočty (zapojení dotačních prostředků do rozpočtu),  

a to bez omezení na straně příjmů i výdajů, 

b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč 

v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových 

opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke zhoršení celkového salda rozpočtu 

hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu 

města. 

Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí 

Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání. 

 

III. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska zmocnit Městský úřad Milevsko v rámci 

provádění interních změn tyto osoby na pozicích takto: 

a) vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko k rozpisu rozpočtu dle rozpočtové 

skladby, který nepodléhá schvalování orgánů města v detailním členění v rámci 

schválených ukazatelů; 

b) vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko v souladu s rozpočtovou skladbou 

mezipoložkové přesuny bez vlivu a změnu již schváleného nebo upraveného rozpočtu 

u tzv. změn rozpisu rozpočtu z důvodu změn vyvolaných obecně závaznými právními 

předpisy, metodickými a účetními pokyny nadřízených orgánů; 

c) vedoucí odpovědných míst dle organizačních jednotek (ORJ) města k doplnění 

nebo změně Účelového znaku (ÚZ), atributu Nástroj a Zdroj, Organizace (ORG) bez 

změny rozpočtové skladby svým podpisem. 

Přítomno: 6   pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2022-2024 – OF 

 

Usnesení č. 369/20 

Rada města Milevska 

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Střednědobý výhled rozpočtu města 

Milevska na období let 2022–2024 a výhledy finančních plánů hospodářské činnosti 

dle přílohy č. 1 a 2, 

II. doporučuje schválit prioritní investiční akce uvedené seznamu v příloze č. 3. 

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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7. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2019 – OVV 

 

Usnesení č. 370/20 

Rada města Milevska 

schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství v Milevsku žadatelům dle přílohy.  

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

 

 

8. Žádost o úpravu rozdělení provozní dotace zřizovatele pro SSMM – OPSPK  

 

Usnesení č. 371/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s úpravou rozdělení provozní dotace zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby Města Milevska dle přílohy P1,  

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů příspěvkové organizace Sociální služby Města 

Milevska, 5. května 1510, Milevsko, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

 

9. Žádost o navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro DKM – OPSPK  

Z jednání se vzdálil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

Usnesení č. 372/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s navýšením provozního příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Dům 

kultury Milevsko o částku ve výši 110.000,00 Kč určenou na spolufinancování grantových 

programů Jihočeského kraje dle přílohy P1,  

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko, 

Nádražní 846, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

 

10. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města 

Milevska – OŽP  

Na jednání se vrátil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

Usnesení č. 373/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje pokácení modřínu opadavého u domu čp. 859-862 v ul. B. Němcové (parc. č. 504/1), 

II. neschvaluje pokácení vrby jívy na Píseckém předměstí (parc. č. 939/36).  

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

 

 

11. Dohoda o ceně za teplo pro rok 2021 – OISM 

 

Usnesení č. 374/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít dohodou o ceně na dodávku tepelné energie pro období 01.01.2021-31.12.2021 

pro odběrná místa: Čs. Armády 776, P. Bezruče 775, Sažinova 843, Libušina 1401,  

Gen. Svobody 413, nám. E. Beneše 420, nám. E. Beneše 123, Husovo nám. 391, Riegrova 128, 

145, 146 a 147, nám. E. Beneše 126, 127, 5. května 1510 a 1372 se společností  

ZVVZ Energo s. r. o. se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko, IČ 28085230 v předloženém 

znění. 

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Window Holding a. s. – OISM 

 

Usnesení č. 375/20 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0259/2020 s Window Holding a. s., 

Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089, IČ 28436024, v předloženém znění. 

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

 

 

13. Nákup nového motoru dmychadla – ČEVAK a. s. – realizace veřejné zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 376/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž (včetně zprovoznění) nového 

motoru pro stávající dmychadlo na ČOV Milevsko“,  

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

rozsahu SM–RMM-3/2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž (včetně 

zprovoznění) nového motoru pro stávající dmychadlo na ČOV Milevsko“, s ČEVAK a. s., 

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657 za cenu 92.843,30Kč včetně DPH. 

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

 

 

14. Aktualizace smluv – Služby Města Milevska – OISM 

 

Usnesení č. 377/20 

Rada města Milevska 

I. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Milevskem a společností Služby Města 

Milevska, IČ 49061186, Karlova 1012, 399 01 Milevsko, na areál Karlova 1012, v předloženém 

znění, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Milevskem a společností Služby Města 

Milevska, IČ 49061186, Karlova 1012, 399 01 Milevsko, na areál sběrného dvora Dukelská, 

v předloženém znění, 

III.  

a) schvaluje, v souladu s čl. 3 směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu č.j. MM 25577/2020 realizaci veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodla 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na veřejnou zakázku „Svoz tříděného odpadu – skla“ 

s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186 za cenu 216.228 Kč bez DPH  

tj. 261.635,88 Kč vč. DPH za rok, 

b) rozhodla uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 38/2007 ze dne 18.12.2003 s firmou 

Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ 49061186, v předloženém znění, 

IV.  

a) schvaluje realizaci veřejné zakázky „Svoz odpadů z odpadkových košů“, 

b) rozhodla uzavřít v souladu s čl. 3 směrnice SM/-RMM/3/2020 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu MM 25577/2020, smlouvu na veřejnou zakázku „Svoz odpadů 

z odpadkových košů“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186 za cenu 

461.378 Kč bez DPH tj. 558.267,38 Kč vč. DPH za rok, v předloženém znění,  

V. 

a) schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provoz veřejných záchodků 2021“, 

b) rozhodla uzavřít v souladu s čl. 3 směrnice SM-RMM/3-2020 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu MM 25577/2020, smlouvu na „Provoz veřejných záchodků pro 

rok 2021“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186 za cenu 603.286 Kč 

bez DPH tj. 729.976 Kč vč. DPH na jeden kalendářní rok, v předloženém znění. 

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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15. Převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti v čp. 128 – OISM 

 

Usnesení č. 378/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti,   

II. schvaluje zveřejnit záměr udělit souhlas dodatkem k nájemní smlouvě č. MM 191/2008 

ze dne 06.04.2006 s převodem nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti – změna 

subjektu v postavení nájemce prostoru sloužícího podnikání č. 101 v čp. 128, ul. Riegrova, 

Milevsko. 

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

 

 

16. Objednávka PD na stavbu „Hotel Sport vstupní vestibul – bezbariérový vstup/recepce“  

– OISM  

 

Usnesení č. 379/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh objednávky na zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie  

a projektové dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace na stavbu „Hotel Sport vstupní 

vestibul – bezbariérový vstup/recepce“, 

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

malého rozsahu MM, uzavřít objednávku na zpracování projektové dokumentace s firmou  

Ing. Vaniš Luboš – VL projekt, Líšnice 72, 399 01 Sepekov, IČ 60078936, DIČ CZ6510130011 

za nabídkovou cenu celkem 94.100 Kč bez DPH, tj. 113.861 Kč vč. DPH.  

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

           (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3612 6121  6 6234 

Hotel Sport vstupní vestibul – 

bezbariérový vstup/recepce +14 

3322 5171  6 6214 

Oprava krovu a střešního pláště - 

Spořitelna -14 

     VÝDAJE celkem 0 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

Přítomno: 6   pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

17. Nová kamera pro MKDS na místo stávající K4 – MKDS  

 

Usnesení č. 380/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Nová kamera pro MKDS na místo stávající K4 

(ul. Komenského)“, 

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

malého rozsahu MM 25577/2020, uzavřít objednávku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Nová kamera pro MKDS na místo stávající K4 (ul. Komenského)“ s firmou TranSoft a. s., 

Vrbenská 2082, České Budějovice 370 21, IČ 07946082 za cenu 75.300 Kč bez DPH,  

tj. 91.113 Kč vč. DPH.  

Přítomno: 6   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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18. Informace a věci ke schválení  

 

 

A) Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě – výzva 

k podání nabídky – OISM  

 

Usnesení č. 381/20 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Podnikatelský park Milevsko – 

přístupová komunikace a inženýrské sítě“, 

II. vyhlašuje zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku 

„Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“, 

III. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 

IV. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce, 

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

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

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

 

 

B) Výměna střešní krytiny a doplnění tepelné izolace objektu staré tribuny letního stadionu, 

Milevsko – realizace veřejné zakázky – OISM  

 

Usnesení č. 382/20 

Rada města Milevska 

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny a doplnění tepelné 

izolace objektu staré tribuny letního stadionu, Milevsko“ v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice města 

Milevska o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020, 

II. rozhodla, v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem SM–RMM-3/2020, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Výměna střešní 

krytiny a doplnění tepelné izolace objektu staré tribuny letního stadionu, Milevsko“ 

s dodavatelem Josef Volavka, Božetice 100, 399 01 Božetice, IČ 73556475 za nabídkovou cenu 

874.089 Kč bez DPH, tj. 1.057.647,69 vč. DPH v předloženém znění.  

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

 

 

C) Návrh na vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko – OVV  

 

Usnesení č. 383/20 

Rada města Milevska 

schvaluje vyplacení odměny za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů paní Anně 

Říhové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek v navržené 

výši.  

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

 

 

D) Vodné a stočné 2021 – OISM  

 

Usnesení č. 384/20 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021 pro město 

Milevsko, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit předložený návrh na úpravu ceny 

vodného a stočného na rok 2021, platnou od 01.01.2021 (dvousložková cena vodného  

a stočného), pohyblivá složka domácnosti 66,21 Kč/m3 a měsíční paušál dle velikosti vodoměru 
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(pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem. Roční 

nájem pro ČEVAK a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ve výši 8.388.000 Kč za rok. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

III. rozhodla o uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.01.1996. 

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

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                            místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  

Magdaléna Čunátová  


