
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 9. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 12. dubna 2021 

od 15:30 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., Karel Procházka,  

JUDr. Jana Čunátová.   

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 9. 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. Schválení zápisů 7. a 8. schůze RMM a programu 9. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 07.04.2021 – STA  

  3. Změna rozpočtu č. 8/2021 – OF  

  4. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 352/3, k. ú. Milevsko – OISM   

  5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro ZoČzs, Milevsko – vyhlášení záměru – OISM  

  6. Prodej osobního automobilu Městské policie Peugeot – kombi – OISM   

  7. Bezúplatný převod majetku Sociálních služeb města Milevska – OISM  

  8. SoVB – „SoVB – Milevsko Zimní stadion: nové kabelové vedení“ – OISM  

  9. Dodatek č. 1 k výpůjčce částí pozemků, v k. ú. Milevsko státnímu podniku Česká  

      pošta, s. p. - ukončení záměru – OISM  

10. Dispozice s nebytovými prostory č. 114 v čp. 123 – OISM  

11. Repase oken na budově čp. 6 – OISM 

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sokolovská čp. 206 – plyn  

      – OISM 

13. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8072850114 na pojištění příspěvkové organizace  

      Milevské muzeum – OISM     

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sokolovská čp. 206 – kanalizace  

      – OISM 

15. Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – výzva k podání nabídky – OISM  

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sokolovská čp. 417 – kanalizace  

      – OISM 

17. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene – Švermova – kanalizace – OISM  

18. Podpora projektu „Sportovní den mládeže s TAJV v Milevsku“ formou individuální dotace  

      – ORR 

19. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2020 – OVV  

20. Informace a věci ke schválení 

A) Veřejné osvětlení – Dmýštice – realizace veřejné zakázky – OISM 

B) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – OISM  

C) Smlouva na PD na akci „Chodník ul. U Bažantnice“ – OISM  

 

 

Revize došlé pošty.  
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Materiály v elektronické podobě k bodům 1–19, A) – C) obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi Výroční zprávu 

Městské knihovny Milevsko.  

 

 

1. Schválení zápisů 7. a 8. schůze RMM a programu 9. schůze RMM 

Usnesení č. 112/21  

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápisy 7. a 8. schůze, 

II. schvaluje program 9. schůze RMM rozšířený o body A) – C).   

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 07.04.2021 – STA  

Usnesení č. 113/21  

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 07.04.2021. 

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 8/2021 – OF  

Usnesení č. 114/21  

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 8/2021 rozpočtová opatření č. 43 až 47 a změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2021 v rozsahu dle přílohy č. 1. 

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

 

 

4. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 352/3, k. ú. Milevsko – OISM   

Tento bod byl stažen z programu.  

 

 

5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro ZoČzs, Milevsko – vyhlášení záměru – OISM  

Usnesení č. 115/21  

Rada města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 512/10  

o výměře 933 m2 a 512/11 o výměře 705 m2 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 

Milevsko, IČ 60623748 na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.12.2025. Cena pronájmu bude  

ve výši 100 Kč za rok.  

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

 

 

6. Prodej osobního automobilu Městské policie Peugeot – kombi – OISM  

Usnesení č. 116/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí s prodejem osobního automobilu Městské policie Peugeot – kombi, RZ 5C1 0330, 

II. vyhlašuje záměr prodat osobní automobil Městské policie Peugeot – kombi, RZ 5C1 0330  

za minimální cenu 30.000 Kč, 
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III. jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na prodej osobního automobilu Peugeot 

kombi, RZ 5C10330 ve složení Bc. Kotrbová Eva, Barda Václav, Šetinová Marie.  

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

 

 

 

7. Bezúplatný převod majetku Sociálních služeb města Milevska – OISM  

Usnesení č. 117/21  

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí nabídku na bezúplatný převod majetku příspěvkové organizace Sociální 

služby města Milevska, IČ 75000750, 5. května 1510, 399 01 Milevsko uvedeného v příloze 

v celkové hodnotě 91.007,10 Kč, 

II. přijímá nabídku na bezúplatný převod majetku příspěvkové organizace Sociální služby města 

Milevska, IČ 75000750, 5. května 1510, 399 01 Milevsko uvedeného v příloze v celkové hodnotě 

91.007,10 Kč, 

III. souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku s příspěvkovou organizací 

Sociální služby města Milevska, IČ 75000750, 5. května 1510, 399 01 Milevsko. 

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

 

 

 

8. SoVB – „SoVB – Milevsko Zimní stadion: nové kabelové vedení“ – OISM  

Usnesení č. 118/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 539/1, 541/9, 

541/11, st. 2373/2, v k. ú. Milevsko, mezi městem Milevskem a EG.D, a. s. se sídlem  

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. Stavba byla realizována v rámci stavby „Milevsko 

Zimní stadion: TS úprava“ a za účelem umístění nového kabelového vedení NN. 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a EG.D, a. s.  

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400, pro zřízení práva 

odpovídající věcnému břemenu v pozemcích města Milevska s parc. č. 539/1, 541/9, 541/11, 

st. 2373/2, v k. ú. Milevsko. 

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

 

 

9. Dodatek č. 1 k výpůjčce částí pozemků, v k. ú. Milevsko státnímu podniku Česká  

pošta, s. p. - ukončení záměru – OISM  

Usnesení č. 119/21  

Rada města Milevska  

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0232/2019 v předloženém znění, Státnímu 

podniku Česká pošta s. p. se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 909/4, IČ 47114983.  

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

 

 

10. Dispozice s nebytovými prostory č. 114 v čp. 123 – OISM  

Usnesení č. 120/21  

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost Ing. arch. Kláry Šťastné a navazující ukončení záměru pronajmout 

nebytový prostor č. 114 v čp. 123 nám. E. Beneše,   
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II. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Ing. arch. Klárou Šťastnou, se sídlem Pod Zvíkovcem 

1602, 399 01 Milevsko, IČ 04473540, na nájem prostoru sloužícího podnikání č. 114 v čp. 123 

nám. E. Beneše Milevsko, s podlahovou plochou 20,53 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 

šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 400 Kč, za účelem kanceláře pro architektonickou  

a související činnost, v předloženém znění. 

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

 

 

11. Repase oken na budově čp. 6 – OISM 

Usnesení č. 121/21  

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí cenovou nabídku na repasi oken na budově čp. 6 od pana  

MgA. Pavla Charypara, Jickovice 16, 399 01 Jickovice, IČ 74796488 za nabídkovou cenu celkem 

1.079.000 Kč bez DPH, tj 1.240.850 Kč vč. DPH, 

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

malého rozsahu městem Milevskem, uzavřít smlouvu o dílo s panem MgA. Pavlem Charyparem, 

Jickovice 16, 399 01 Jickovice, IČ 74796488 za nabídkovou cenu celkem 1.079.000 Kč bez 

DPH, tj 1.240.850 Kč vč. DPH, 

III. schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na repasi oken na budově čp. 6 s panem  

MgA. Pavlem Charyparem, Jickovice 16, 399 01 Jickovice, IČ 74796488, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

           
(uvedeno v tis. 

Kč) 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA UZ ORJ  ORG Text Hodnota 

OdPa Položka   
 

  

3322 5171  6 6214 INP 197/C - č.p. 6 - kompletní repase oken 
           + 500 

     VÝDAJE celkem + 500 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

V. bere na vědomí, že byla podána žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci 

Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021. 

Přítomno: 7   pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sokolovská čp. 206 – plyn  

– OISM 

Usnesení č. 122/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investor stavby pan   

 provedl uložení plynové přípojky v ulici Sokolovská. Plynová přípojka bude 

uložena v pozemku ve vlastnictví města Milevska s parc. č. 1617/1 v k. ú. Milevsko a ukončena 

do plynovodní skříně (HUP) na pozemku parc. č. st. 247/1 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 

investora.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. IV ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh trojstranné smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

městem Milevskem, panem 

 a společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,  

IČ 28085400. 
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III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

 

 

13. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8072850114 na pojištění příspěvkové organizace  

Milevské muzeum – OISM     

Usnesení č. 123/21  

Rada města Milevska  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8072850114 mezi městem Milevskem, 

nám. E. Beneše 420, 399 01, Milevsko, IČ 00249831 a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu 

ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, IČ 45534306 na pojištění 

příspěvkové organizace Milevské muzeum. 

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

 

 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sokolovská čp. 206 – 

kanalizace – OISM 

Usnesení č. 124/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investor stavby „Kanalizační přípojka k rodinnému domu Sokolovská čp. 206  

v Milevsku“ pan 

provedl uložení kanalizační přípojky v pozemku města Milevska s parc. č. 1617/1 v k. ú. 

Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. II ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a panem  

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů,  

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

 

 

15. Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – výzva k podání nabídky – OISM  

Usnesení č. 125/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu 

„Udržovací práce na mostě přes Milevský potok“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržovací práce na mostě 

přes Milevský potok“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

IV. souhlasí s předloženým návrhem firem, které budou osloveny k podání nabídky, 

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

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

Přítomno: 7   pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sokolovská čp. 417 – 

kanalizace – OISM 

Usnesení č. 126/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investor stavby „Kanalizační přípojka k rodinnému domu Sokolovská čp. 417  

v Milevsku“ pan  

provedl uložení kanalizační přípojky v pozemku města Milevska s parc. č. 1617/1 v k. ú. 

Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. II ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a panem 

 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů,  

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

 

 

 

17. Smlouva budoucí na zřízení věcného břemene – Švermova – kanalizace – OISM  

Usnesení č. 127/21  

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investor stavby „Kanalizační přípojky, ul. Švermova v komunikaci silnice 

III/10542, v k. ú. Milevsko“ pan  

 provedl uložení kanalizační přípojky v pozemku města Milevska s parc. č. 1663/8 

v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. II ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a panem 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů,  

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

 

 

18. Podpora projektu „Sportovní den mládeže s TAJV v Milevsku“ formou individuální 

dotace – ORR 

Radní hlasovali o variantě A:  

Usnesení č. 128/21  

Rada města Milevska  

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku TAJV z. s., IČ 09287094, Sportovní 158,  

290 01 Poděbrady, ve výši 5.000 Kč na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV v Milevsku“, 

II. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace podle návrhu v příloze P1, 
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III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 

Hodnota v tis. 

Kč OdPa Položka ORG 

3419  5222    08  

Navýšení prostředků – Ostatní tělovýchovná 

činnost, položka 5222 neinvestiční transfery 

spolkům 5,00  

          VÝDAJE celkem 5,00  

          PŘÍJMY celkem                 0 

          FINANCOVÁNÍ celkem                  0 

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

 

 

 

19. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2020 – OVV  

Usnesení č. 129/21  

Rada města Milevska  

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

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

 

 

 

20. Informace a věci ke schválení 

 

A) Veřejné osvětlení – Dmýštice – realizace veřejné zakázky – OISM 

Usnesení č. 130/21  

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – Dmýštice“, 

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení Dmýštice“ 

s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186 za cenovou nabídku 1.415.266 Kč 

bez DPH, tj. 1.712.471,86 Kč vč. DPH.  

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

 

B) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – OISM  

Usnesení č. 131/21  

Rada města Milevska  

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo Sml 0017/2021 Rozšíření Domova pro seniory 

Milevsko. 

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

 

 

C) Smlouva na PD na akci „Chodník ul. U Bažantnice“ – OISM  

Usnesení č. 132/21  

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí cenovou nabídku na přípravu zakázky, zpracování společné dokumentace pro 

uzemní řízení a stavební povolení, inženýrskou činnost od společnosti S-pro servis s. r. o., 
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Pivovarská 1272, Blatná 388, IČ 06016910, DIČ CZ06016910 za nabídkovou cenu celkem  

110.500 Kč bez DPH, tj 133.705 Kč vč. DPH, 

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

malého rozsahu městem Milevskem, uzavřít smlouvu se společností S-pro servis s. r. o., 

Pivovarská 1272, Blatná 388, IČ 06016910, DIČ CZ06016910 za nabídkovou cenu celkem  

110.500 Kč bez DPH, tj 133.705 Kč vč. DPH, 

III. schvaluje předložený návrh smlouvy na přípravu zakázky, zpracování společné dokumentace 

pro uzemní řízení a stavební povolení, inženýrskou činnost od společnosti S-pro servis s. r. o., 

Pivovarská 1272, Blatná 388, IČ 06016910, DIČ CZ06016910, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

           
(uvedeno v tis. 

Kč) 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA UZ ORJ  ORG Text Hodnota 

OdPa Položka   
 

  

2219 6121  6 6296 Chodník ul. U Bažantnice           + 135 

     VÝDAJE celkem + 135 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

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

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                            místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  


