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 zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici
v sekretariátu MěÚ Milevsko.

Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 10. února 2021
od 17:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku.
Přítomni:
Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, MVDr. Lukáš Dolejš, Ing. Mgr. Miroslav Doubek,
MUDr. Zdeněk Hobzek, pan Michal Horek, Mgr. Marie Jarošová, Mgr. Marie Jelenová,
pan Tibor Kaleja, pan Jaroslav Kolář, RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Pavel Koutník,
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., pan Jaroslav Peták, Mgr. Ondřej Šimánek, Ing. Ivan Radosta.
Omluveni:
Bc. Zdeněk Herout, paní Alena Knotová, Ing. Jaroslav Mácha, pan Michal Polanecký,
pan Karel Procházka.

Program:
Zahájení.
Ustanovení orgánů zasedání.
Schválení zápisu 19. zasedání a programu 20. zasedání Zastupitelstva města Milevska.
1. Kontrola plnění usnesení – STA
2. Pověření plněním některých úkolů při řízení městské policie – STA
3. Změna rozpočtu města Milevska – OF
4. Strategické dokumenty města Milevska – OSŽM
5. Dotační program „Sport 2021“ - návrh na poskytnutí dotací – ORR
6. Žádost o prodej části pozemkové parc. č. 2797/5 a pozemkové parc. č. 1411, k. ú. Dmýštice
– OISM
7. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2637, k. ú. Velká u Milevska – OISM
8. Žádost o budoucí prodej části pozemkové parc. č. 1621/2 v ulici Dukelská, v k. ú. Milevsko
– OISM
9. Žádost o budoucí prodej části pozemkové parc. č. 1949 u kruhového objezdu, k. ú. Milevsko
– OISM
10. Pravidla pro prodej pozemků v podnikatelském parku Milevsko – OISM
Projednání návrhů na nové záležitosti.
Informace úřadu.
Reakce na předchozí dotazy a podněty.
Dotazy a podněty.
Závěr.

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1–10 obdrželi všichni členové Zastupitelstva města
Milevska a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále zastupitelé obdrželi zápis
č. 16/2021 ze zasedání Finančního výboru.
Ustanovení orgánů zasedání
20. zasedání Zastupitelstva města Milevska zahájil pan starosta Ing. Ivan Radosta, konstatoval
přítomnost nadpoloviční většiny členů Zastupitelstva města Milevska, a tedy jeho
usnášeníschopnost. Provedením zápisu byla pověřena Magdaléna Čunátová a jako skrutátor byla
pověřena Ing. Bc. Ivana Peterková.
Ověřovatelé zápisu:
pan Jaroslav Kolář, pan Jaroslav Peták.
Návrhová komise byla schválena ve složení:
Ing. Bohuslav Beneš, Mgr. Petr Barda, Mgr. Pavel Koutník.
Mluvčím návrhové komise byl prohlášen Ing. Bohuslav Beneš.
Schválení zápisu 19. zasedání a programu 20. zasedání ZMM
K zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Milevska nebyly vzneseny žádné pozměňovací
návrhy, proto ho pan starosta prohlásil za schválený. Zastupitelé dále schválili program
20. zasedání ZMM.
Přítomno: 16

pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš,
Beneš, Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
1. Kontrola plnění usnesení – STA
Informace k materiálu podal pan starosta. V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili:
Ing. Mgr. Doubek, Bc. Kotrbová, p. starosta.
Ing. Mgr. Doubek – navrhl doplnění tabulky „přehled nesplněných podnětů a dotazů z jednání
ZMM“ ohledně vyčištění kanálových vpustí v ul. Švermova a Pod Zvíkovcem.
K problematice dešťové vpusti v Nádražní ulici obdržel Ing. Mgr. Doubek odpověď
Bc. Kotrbové, že probíhá občasné čištění a je naplánována rekonstrukce kanalizačního sběrače.
Ze zasedání odešel v 17:10 JUDr. Kupec, Ph.D.
Usnesení č. 188/21
Zastupitelstvo města Milevska
bere na vědomí přehled:
- plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska z 19. zasedání ZMM,
- nesplněných usnesení ze zasedání ZMM č. 5 a 15,
- přehled nesplněných podnětů a dotazů z jednání ZMM v upravené podobě.
Přítomno: 15

pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0
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Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš, Beneš,
Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
2. Pověření plněním některých úkolů při řízení městské policie – STA
Informace k materiálu podal pan starosta. V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili:
Ing. Mgr. Doubek.
Usnesení č. 189/21
Zastupitelstvo města Milevska
I. pověřuje na návrh starosty města Milevska strážníka Václava Bardu,
v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Milevsku,
II. schvaluje rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie
v Milevsku dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
dle přílohy.
Přítomno: 15

pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš, Beneš,
Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
3. Změna rozpočtu města Milevska – OF
Informace k materiálu podala Ing. Jánová, vedoucí OF. V rozpravě k tomuto bodu programu
vystoupili: Mgr. Barda.
Usnesení č. 190/21
Zastupitelstvo města Milevska
I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 3/2021 rozpočtová opatření č. 18 až 22 a změny
závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1 – v upraveném znění,
II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 až 17 za rok 2021 dle přílohy č. 2,
III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok
2021 – stav k 31.01.2021 dle přílohy č. 3,
IV. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 153 až 175 z roku 2020 dle přílohy č. 4.
Přítomno: 15

pro - 14, proti - 0, zdržel se - 1

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kaleja, Doubek, Peták, Dolejš, Beneš, Hobzek,
Šimánek, Koutník, Kotalík.
Zdržel se: Jelenová.
4. Strategické dokumenty města Milevska – OSŽM
Informace k materiálu podal pan starosta.
Usnesení č. 191/21
Zastupitelstvo města Milevska
I. ruší Strategii rozvoje sportu města Milevska schválenou usnesením ZMM č. 375/18
z 12.09.2018,
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II. schvaluje
1. Strategii rozvoje Smart City v Milevsku
2. Strategii rozvoje podnikatelského parku Milevsko, podpory malého a středního podnikání
a inkubačního a akceleračního programu v Milevsku
3. Strategii rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu
Přítomno:

pro - 11, proti - 0, zdržel se - 4

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kaleja, Doubek, Dolejš, Beneš, Koutník, Kotalík.
Zdržel se: Peták, Jelenová Hobzek, Šimánek.
5. Dotační program „Sport 2021“ - návrh na poskytnutí dotací – ORR
Informace k materiálu podal pan místostarosta.
Usnesení č. 192/21
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Milevska z dotačního programu
„Sport 2021“ na rok 2021 pro jednotlivé žadatele dle přílohy P1 – doporučení RMM, v celkové
výši 4.420.000 Kč.
Přítomno: 15

pro - 14, proti - 0, zdržel se - 1

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kaleja, Peták, Jelenová, Dolejš, Beneš, Hobzek,
Šimánek, Koutník, Kotalík.
Zdržel se: Doubek.
6. Žádost o prodej části pozemkové parc. č. 2797/5 a pozemkové parc. č. 1411, k. ú.
Dmýštice – OISM
Informace k materiálu podal pan místostarosta. V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili:
Ing. Mgr. Doubek, Mgr. Šimánek, Bc. Kotrbová.
Usnesení č. 193/21
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje nezveřejnit záměr prodat část pozemkové parcely č. 2797/5 o výměře cca 150 m2
a pozemkovou parcelu č. 1411 o výměře 65 m2, k. ú. Dmýštice ve vlastnictví města Milevska, se
sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,
.
Přítomno: 15

pro - 14, proti - 1, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš, Beneš,
Hobzek, Koutník, Kotalík.
Proti: Šimánek.
Na zasedání se vrátil v 17:45 JUDr. Kupec, Ph.D.
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7. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2637, k. ú. Velká u Milevska – OISM
Informace k materiálu podal pan místostarosta.
Usnesení č. 194/21
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje nezveřejnit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2637 o výměře 2745 m2, k. ú. Velká
u Milevska ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,
.
Přítomno: 16

pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš,
Beneš, Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
8. Žádost o budoucí prodej části pozemkové parc. č. 1621/2 v ulici Dukelská, v k. ú.
Milevsko – OISM
Informace k materiálu podal pan místostarosta. V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili:
p. Peták, Bc. Kotrbová, p. místostarosta.
Usnesení č. 195/21
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje zveřejnit záměr na budoucí prodej části pozemkové parcely č. 1621/2 o výměře
cca 20 m2, k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01
Milevsko, společnosti EG.D, a. s., IČ 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
za cenu dle znaleckého posudku č. 2735-10/2020 ve výši 480 Kč za 1 m2 bez DPH.
Přítomno: 16

pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš,
Beneš, Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
9. Žádost o budoucí prodej části pozemkové parc. č. 1949 u kruhového objezdu, k. ú.
Milevsko – OISM
Informace k materiálu podal pan místostarosta.
Usnesení č. 196/21
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje zveřejnit záměr na budoucí prodej části pozemkové parcely č. 1949 o výměře
cca 20 m2, k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01
Milevsko, společnosti EG.D, a. s., IČ 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
za cenu dle znaleckého posudku č. 2735-10/2020 ve výši 238 Kč za 1 m2 bez DPH.
Přítomno: 16

pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš,
Beneš, Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
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10. Pravidla pro prodej pozemků v podnikatelském parku Milevsko – OISM
Informace k materiálu podal pan starosta. V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili:
Ing. Mgr. Doubek, p. starosta, Mgr. Šimánek, JUDr. Kupec, Ph.D., MVDr. Dolejš,
RSDr. Kotalík, Bc. Kotrbová.
Usnesení č. 197/21
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje Pravidla pro prodej pozemků v podnikatelském parku Milevsko v předloženém znění.
Přítomno: 16

pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0

Hlasování:
Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Doubek, Peták, Jelenová, Dolejš,
Beneš, Hobzek, Šimánek, Koutník, Kotalík.
Projednání návrhů na nové záležitosti.
Návrhy na nové záležitosti nebyly podány.
Informace úřadu.
Pan starosta informoval o:
- pravidelném zasedání krizového štábu a o počtu nakažených v Milevsku a okolních
obcích.
- omezených úředních hodinách vzhledem k trvání nouzového stavu.
- personálních záležitostech na OF a OISM.
- prohraném soudním sporu s Ing. Votavou.
- poskytnuté dotaci na činnost Živého Milevska a o obdržení ocenění za Strategii dopravy a
veřejného prostoru.
Dotazy a podněty.
Ing. Mgr. Doubek vznesl dotaz na zřízení očkovacího střediska v rámci ORP Milevsko, aby lidé
nemuseli do Písku a Tábora, zda v tom může město něco podniknout. Pan starosta odpověděl, že
to zatím podle hejtmana nejde. MUDr. Hobzek sdělil, že dle vlády a premiéra je strategie taková,
aby vše probíhalo přes velká očkovací centra zejména kvůli skladování vakcín.
Pan Peták podal podnět týkající se úbytku nově narozených dětí a navrhl nabídnout mladým
lidem např. pozemky ke stavbě. Pan starosta jej odkázal na prostudování nového územního plánu
a Strategie dopravy a veřejného prostoru.
JUDr. Kupec, Ph.D. zmínil pro udržitelnost mladých lidí ve městě dva nástroje a to, zaměstnanost
a možnost bydlení. V této souvislosti odkázal na budování Podnikatelského parku, který by právě
v oblasti zaměstnanosti měl co nabídnout.
Pan Peták vznesl dotazy ohledně plánů na výstavbu obchodního centra na Píseckém předměstí a
také na dění za Penny Marketem.
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Pan starosta sdělil, že obchodní centrum má být mezi firmami Autobaterie Tollinger s. r. o.
(VARTA) a LEBEDA TOOLS. K dění za Penny Marketem uvedl, že se jedná o zaměřování
neboli cvičné vrty, které provádí společnost LIDL. Pan místostarosta doplnil, že LIDL má
zpracovaný projekt a přislíbený souhlas schválení projektu sjezdu dopravní policií.
Dále p. Peták upozornil na problematiku špatně parkujících aut v odbočce k Penny Marketu a
požadoval by umístění dopravní značky, která ale bohužel z pohledu dopravního inspektorátu
není možná.
Ing. Mgr. Doubek a p. Peták očekávají předložení informace o pozemcích ve vlastnictví města ve
vztahu k územnímu plánu. V této souvislosti p. místostarosta navrhuje, aby ORR dodali
zastupitelům návrh územního plánu, kde budou zřetelné pozemky pro výstavbu. OISM, OŽP a
ODŽ dodají rámcový pohled na jejich zasíťování.
MUDr. Hobzek vznesl dotaz na nového tajemníka, na který mu bylo odpovězeno p. starostou, že
po konsolidaci úřadu vyhlásí během jara výběrové řízení.
Ing. Mgr. Doubek přednesl dotaz, zda je město v kontaktu s JVS, kvůli prodloužení vodovodního
řadu do místních částí Velká, Dmýštice a Klisín. Odpověděla Bc. Kotrbová, vedoucí OISM, že se
město dotázalo JVS, která bohužel zmíněné prodloužení finančně nepodpoří.
Přehled všech podnětů zaznamenaných v tomto bloku bude postoupen radě města, vedoucím
odborů MěÚ a ředitelům městských organizací a složek.
Ze zasedání Zastupitelstva města Milevska je pořizován videozáznam/audiozáznam, který je
zveřejněn na webových stránkách města Milevska po dobu 6 měsíců.
Závěr.
Jednání bylo ukončeno v 19:05 hodin. Příští jednání Zastupitelstva města Milevska se bude konat
31.03.2021.

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města

Upravila:
Magdaléna Čunátová
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