
Z á p i s 

 

ze 17. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 28. června 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, Karel Procházka.  

 

Omluveni:  

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., JUDr. Jana Čunátová.   

 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 17. 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 zápisu 16. schůze RMM a programu 17. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 22.06.2021 – STA  

  3. Změna rozpočtu č. 14/2021 – OF  

  4. Souhlas s převodem do investičního fondu – MŠ Sluníčko – OF  

  5. Dar palivové dřevo – SDH Něžovice – OŽP  

  6. Doporučení z 03/2021 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM  

  7. Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu – OISM  

  8. Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Klisín – ukončení záměru – OISM    

  9. Pronájem části pozemkové parcely 44/1 v k. ú. Milevsko – ukončení záměru/vyhlášení  

      záměru – OISM  

10. Dispozice s nebytovými prostory č. 105 v čp. 123 – OISM  

11. Rozšíření Pasportů – OISM  

12. Zjednodušení postupu zřizování menších přípojek plynu – OISM  

13. Chodníky na hřbitově – fáze I – přímé zadání – OISM  

14. Úprava terénu u objektu DPS 5. května – zpracování PD – OISM  

15. Žádost navýšení o 1 pracovní místo OISM – OISM  

16. Informace a věci ke schválení  

A) Projektová dokumentace – obnova sítí v ulici Čs. legií – OISM  

B) Návrh na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol – OVV  

C) Souhlas s konáním veřejné sbírky – OVV  

 

 

Revize došlé pošty.  

Materiály v elektronické podobě k bodům 1–15, A) – C) obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi zápis č. 3 ze zasedání 

Bytové komise.  
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1. Schválení zápisu 16. schůze RMM a programu 17. schůze RMM 

Usnesení č. 216/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 16. schůze, 

II. schvaluje program 17. schůze RMM rozšířený o bod A) – C).  

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 22.06.2021 – STA  

Usnesení č. 217/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 22.06.2021. 

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 14/2021 – OF  

Usnesení č. 218/21 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 14/2021 rozpočtová opatření č. 95 až 98 a změnu 

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

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

 

 

4. Souhlas s převodem do investičního fondu – MŠ Sluníčko – OF  

Usnesení č. 219/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s převodem z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace 

Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, Milevsko částky ve výši 40 tis. Kč a jejich 

následné použití na dofinancování akce „Rekonstrukce a modernizace plynové kotelny“ dle 

přílohy P1,  

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů příspěvkové organizace MŠ Sluníčko Milevsko, 

Jeřábkova 781, dle přílohy P2. 

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

 

 

5. Dar palivové dřevo – SDH Něžovice – OŽP  

Usnesení č. 220/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje dar v podobě palivového dřeva v hodnotě 400 Kč s DPH za účelem topení při plesu 

v Dmýšticích, 

II. schvaluje návrh darovací smlouvy – dar palivové dřevo z lesů města Milevska. 

Přítomno: 5  pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
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6. Doporučení z 03/2021 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM  

Usnesení č. 221/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí zápis číslo 03/2021 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

22.06.2021, 

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 11 v čp. 128 Riegrova Milevsko s  

 na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2022, měsíční nájemné 60 Kč/m2,  

III. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu II. schvaluje uzavřít 

nájemní smlouvu na nájem bytu č. 11 v čp. 128 Riegrova Milevsko s  na dobu 

určitou od 15.07.2021 do 31.12.2022, měsíční nájemné 55 Kč/m2, 

IV. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 2 v čp. 146 Riegrova Milevsko 

s  na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2022, měsíční nájemné 55 Kč/m2, 

V. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu IV. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 2 v čp. 146 Riegrova Milevsko s  

a  na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2022, měsíční nájemné 62 Kč/m2, 

VI. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 1 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko 

s  na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2021, měsíční 

nájemné 54 Kč/m2,  

VII. v případě odstoupení jmenovaných od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VI. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 1 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko s  

na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2021, měsíční nájemné 54 Kč/m2,  

VIII. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 3 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko 

s  na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2021, měsíční nájemné 54 Kč/m2,  

IX. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VIII. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 3 v čp. 775 P. Bezruče Milevsko s  

na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2021, měsíční nájemné 54 Kč/m2,  

X. schvaluje ukončit nájemní smlouvu na nájem bytu č. 11 v čp. 720 Sokolovská Milevsko 

s  dohodou k 30.06.2021, 

XI. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 11 v čp. 720 Sokolovská s  

 na dobu určitou od 15.07.2021 do 31.12.2021, měsíční nájemné 48 Kč/m2,  

XII. pověřuje vedoucí OISM podpisem nájemních smluv a dohody o ukončení nájmu, 

XIII. schvaluje opakovaně zveřejnit záměry pronajmout byty č. 1 a č. 5 v čp. 619 Sokolovská  

za standardních podmínek s minimálním měsíčním nájemným 40 Kč/m2. 

Přítomno: 5  pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu – OISM  

Usnesení č. 222/21 

Rada města Milevska  

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/763/21,  

na realizaci akce Rozšíření Domova pro seniory – Milevsko. 

Přítomno: 5  pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
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8. Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Klisín – ukončení záměru – OISM    

Usnesení č. 223/21 

Rada města Milevska  

schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 155/2021 s nájemcem , 

.  

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

 

 

9. Pronájem části pozemkové parcely 44/1 v k. ú. Milevsko – ukončení záměru/vyhlášení  

záměru – OISM  

Usnesení č. 224/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje ukončení záměru na pronájem části pozemkové parcely číslo 44/1 o výměře                   

54 m2. 

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely číslo 44/1 o výměře              

54 m2, v k. ú. Milevsko, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Cena pronájmu je 

stanovena ve výši 54 Kč za rok. 

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

 

 

10. Dispozice s nebytovými prostory č. 105 v čp. 123 – OISM  

Usnesení č. 225/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost  a navazující ukončení záměru pronajmout nebytový 

prostor č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše,   

II. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu v předloženém znění s , 

trvale bytem , na nájem prostoru sloužícího podnikání č. 105  

v čp. 123 nám. E. Beneše Milevsko, s podlahovou plochou 20,28 m2, na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 400 Kč, za účelem provozování 

podnikatelské činnosti v souladu s podnikatelskou činností zapsanou v živnostenském rejstříku, 

kdy následně po získání oprávnění k provozu živnosti podnikatelka doloží výpis z živnostenského 

rejstříku s identifikačním číslem.  

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

 

 

11. Rozšíření Pasportů – OISM  

Usnesení č. 226/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí cenovou nabídku na Pasporty: Četnosti sečení a zimní údržby, Vpustí dešťové 

kanalizace a Městského mobiliáře, zpracované firmou Hrdlička spol. s r. o.,  

Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 18601227, DIČ CZ18601227 za nabídkovou 

cenu celkem 220.000 Kč bez DPH, tj. 266.200 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 objednávku na zpracování Pasportů: Četnosti sečení 

a zimní údržby, Vpustí dešťové kanalizace a Městského mobiliáře, od firmy Hrdlička spol. s r. o., 

Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 18601227, DIČ CZ18601227 za nabídkovou 

cenu celkem 220.000 Kč bez DPH, tj. 266.200 Kč vč. DPH, 
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III. schvaluje předložený návrh objednávky na zpracování Pasportů: Četnosti sečení a zimní 

údržby, Vpustí dešťové kanalizace a Městského mobiliáře, od firmy Hrdlička spol. s r. o., 

Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 18601227, DIČ CZ18601227.  

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

 

 

12. Zjednodušení postupu zřizování menších přípojek plynu – OISM  

Usnesení č. 227/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí zjednodušení postupu zřizování menších přípojek plynu se společností  

EG.D a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.  

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

 

 

13. Chodníky na hřbitově – fáze I – přímé zadání – OISM  

Usnesení č. 228/21 

Rada města Milevska  

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 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Chodníky na hřbitově – fáze I“ s firmou Služby města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186  

za nabídkovou cenu 1.330.725,73 Kč bez DPH, tj. 1.610.178,13 Kč s DPH a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění. 

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

 

 

14. Úprava terénu u objektu DPS 5. května – zpracování PD – OISM  

Usnesení č. 229/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na úpravu terénu u objektu DPS 5. května,  

II. schvaluje zadání vypracování této projektové dokumentace Ing. arch. Jiřímu Brůhovi, 

Nerudova 74, České Budějovice, IČ 10269533, za cenu 100.000 Kč,    

III. nařizuje příspěvkové organizaci Sociální služby města Milevska odvod z investičního fondu 

ve výši 50 tis. Kč na spoluúčast financování této projektové dokumentace, 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

          
 

(uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3639 6121 0 6 

 

PD Atrium u DPS Milevsko 100,0 

3639 2122 0    6 

 

Nařízen odvod z IF SSMM ke krytí 

spoluúčasti na PD Atrium u DPS      50,0      

     
VÝDAJE celkem 100, 0 

     
PŘÍJMY celkem 50,0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem -50,0 

Přítomno: 5  pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
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15. Žádost navýšení o 1 pracovní místo OISM – OISM  

Na jednání se v 17:10 dostavil Mgr. Barda.  

 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

 

 

16. Informace a věci ke schválení  

 

 

A) Projektová dokumentace – obnova sítí v ulici Čs. legií - OISM 

Usnesení č. 230/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na obnovu sítí v ulici 

Čs. legií od společnosti WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec,  

IČ 63906601, DIČ CZ63906601,      

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

malého rozsahu městem Milevskem, uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace  

na obnovu sítí v ulici Čs. legií se společností WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 01 

Jindřichův Hradec, IČ 63906601, DIČ CZ63906601 za nabídkovou cenu celkem 899 400 Kč  

bez DPH, tj. 1 088 274 Kč vč. DPH,  

III. schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 

(DÚR+DSP+DPS) na obnovu sítí v ulici Čs. legií se společností WAY project s. r. o.,  

Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 63906601, DIČ CZ63906601, 

IV. souhlasí s odložením akcí v rozpočtu roku 2021 - Kanalizace a ČOV Dmýštice 500 tis. Kč  

a Kanalizace a ČOV Velká 400 tis. Kč, tyto volné prostředky se použijí na dofinancování akce 

„Projektová dokumentace – obnova sítí v ulici Čs. legií“. 

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

 

 

B) Návrh na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol – OVV   

Usnesení č. 231/21 

Rada města Milevska  

schvaluje vyplacení mimořádných odměn dle přílohy:   

a) PaedDr. Martinovi Hrychovi, řediteli 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek,  

b) Mgr. Michalovi Divíškovi, řediteli 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

J. A. Komenského 1023, okres Písek, 

c) Bc. Marcele Brčkové, DiS., ředitelce Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, 

okres Písek,  

d) Bc. Marcele Fořtové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres 

Písek, 

e) Mgr. Romaně Fialové, ředitelce Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, okres 

Písek, 

f) Kateřině Knetlové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, okres 

Písek. 

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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C) Souhlas s konáním veřejné sbírky – OVV  

Usnesení č. 232/21 

Rada města Milevska  

souhlasí s konáním veřejné sbírky, která bude použita na rehabilitaci, rehabilitační pomůcky a 

nákup zdravotních doplňků pro Moniku Bartoňovou z Petrovic. Sbírka bude prováděna na území 

České republiky a bude probíhat dne 17.07.2021. 

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

 

 

Revize došlé pošty.  

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                            místostarosta 

 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


