
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 8. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 31. března 2021 

od 19:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Mgr. Petr Barda,  

Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Omluven:  

Karel Procházka.  

 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 8. 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. Opatření na obnovu zeleně Milevsko – vyhodnocení veřejné zakázky – OŽP  

2. Úprava nájemného v domě s pečovatelskou službou čp. 1510 

    Výjimky z Pravidel přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením    

    v domech s pečovatelskou službou města Milevska – OISM  

3. Jmenování člena investiční komise a jmenování předsedy dopravní komise – STA  

 

 

Materiály v elektronické podobě ke všem bodům obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. 

 

 

 

1. Opatření na obnovu zeleně Milevsko – vyhodnocení veřejné zakázky – OŽP  

Usnesení č. 109/21  

Rada města Milevska  

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Opatření na 

obnovu zeleně Milevsko“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Azeleň s. r. o., Krásná Vyhlídka 339, 

390 01 Tábor – Horky – IČ 07268611 za nabídkovou cenu 2.336.324,60 Kč bez DPH,  

tj. 2.826.952,77 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“ 

s firmou Azeleň s. r. o., Krásná Vyhlídka 339, 390 01 Tábor – Horky – IČ 07268611  

za nabídkovou cenu 2.336.324,60 Kč bez DPH, tj. 2.826.952,77 Kč vč. DPH. 

Přítomno: 6    pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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2. Úprava nájemného v domě s pečovatelskou službou čp. 1510 

    Výjimky z Pravidel přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením    

v domech s pečovatelskou službou města Milevska – OISM  

Usnesení č. 110/21  

Rada města Milevska  

I. rozhodla upravit s 50% slevou nájemné pro všechny subjekty, stávající i budoucí nájemce 

bytů, v domě s pečovatelskou službou v čp. 1510 5. května v Milevsku s platností od 01.05.2021 

po dobu nezbytně nutnou s vlivem omezení užívání bytů z důvodu realizace projektu Rozšíření 

Domova pro seniory Milevsko, 

II. ukládá OISM informovat nájemce bytů o změně v předpisu nájmu formou výpočtových listů, 

III. schvaluje po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s rekonstrukcí domu s pečovatelskou 

službou 5. května 1510, Milevsko, výjimky z ustanovení čl. IV, V a VII Pravidel přidělování bytů 

pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska: 

a) žadateli, který odmítne nabídku přidělení bytu v tomto domě s pečovatelskou službou, 

nebude odečítáno z celkového počtu bodů 25 bodů, 

b) bude-li se jednat o žadatele, který v minulosti nabídku přidělení bytu již jednou odmítl, 

a bylo mu z tohoto důvodu z celkového počtu bodů odečteno 25 bodů, nebude v případě 

odmítnutí nabídky přidělení bytu ve výše uvedeném domě s pečovatelskou službou 

z pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska 

vyřazen, 

c) povinná 6měsíční lhůta mezi jednotlivými nabídkami přidělení bytu se v případě bytů 

ve výše uvedeném domě s pečovatelskou službou zkracuje na 3 měsíce. 

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

 

 

 

3. Jmenování člena investiční komise a jmenování předsedy dopravní komise – STA  

Usnesení č. 111/21  

Rada města Milevska  

I. jmenuje členem investiční komise Rady města Milevska pana Jaroslava Petáka,  

 

II. jmenuje předsedou dopravní komise Rady města Milevska pana Martina Kreuzera,  

 

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

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta města                            místostarosta 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


