
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 18. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 19. července 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, JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Omluveni:  

JUDr. Jana Čunátová.   

 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 18. 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 17. schůze RMM a programu 18. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 13.07.2021 – STA  

  3. Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička – výzva k podání nabídky – STA 

  4. Změna rozpočtu č. 15/2021 – OF  

  5. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

  6. Výpůjčka části pozemku parc. č. 352/3, k. ú. Milevsko – ukončení záměru – OISM  

  7. Zpracování PD na akci „Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše  

      – I. etapa“ - výzva k podání nabídky – OISM  

  8. Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – vyhodnocení a zrušení výběrového řízení  

      – OISM 

  9. Nájemní smlouva pro spolek Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. – OISM  

10. Opakované zveřejnění záměru pronajmout prostory č. 106 v čp. 1401 – OISM  

11. Změna ve smluvní straně nájemce – OISM  

12. PD Rozšíření vodovodního a plynovodního řadu – Podnikatelský park Milevsko – OISM  

13. Pumptrack Milevsko – OISM  

14. Informace a věci ke schválení  

A) Vybavení – Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko – vyhodnocení veřejné  

      zakázky – STA 

B) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Blechova, vodovod a kanalizace  

      – OISM  

 

 

Revize došlé pošty.  

 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům 1–13, A) a B) obdrželi všichni členové RMM  

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

Komise životního prostředí.   
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1. Schválení zápisu 17. schůze RMM a programu 18. schůze RMM 

Usnesení č. 233/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 17. schůze, 

II. schvaluje program 18. schůze RMM rozšířený o body A) a B).  

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 13.07.2021 – STA  

Usnesení č. 234/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 13.07.2021. 

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

 

 

3. Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička – výzva k podání nabídky – STA 

Usnesení č. 235/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Akumulační nádrž 

v areálu MŠ Kytička“, jehož zadavatelem a realizátorem je Mateřská škola Kytička Milevsko, 

Jiráskova 764, okres Písek, IČ 71000399. 

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

 

 

4. Změna rozpočtu č. 15/2021 – OF  

Usnesení č. 236/21 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 15/2021 rozpočtová opatření č. 101 až 109 a změnu 

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

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

 

 

5. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

Usnesení č. 237/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje s platností od 01.08.2021 přidělení bytu 2+0 č. 31 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

   

II. schvaluje s platností od 01.08.2021 přidělení bytu 2+0 č. 70 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko,  

 

III. pověřuje vedoucí odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemních 

smluv k přiděleným bytům.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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6. Výpůjčka části pozemku parc. č. 352/3, k. ú. Milevsko – ukončení záměru – OISM  

Usnesení č. 238/21 

Rada města Milevska  

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemkové parcely číslo 352/3 o výměře  

cca 70 m2 s  

od 01.08.2021 na dobu neurčitou.  

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

 

 

7. Zpracování PD na akci „Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše  

– I. etapa“ - výzva k podání nabídky – OISM  

Usnesení č. 239/21 

Rada města Milevska  

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

Zpracování PD na akci „Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování PD na akci „Sítě 

a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“, 

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 

 

 

8. Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – vyhodnocení a zrušení výběrového 

řízení – OISM 

Usnesení č. 240/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí průběh výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce 

na mostě přes Milevský potok“, 

II. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce na mostě přes 

Milevský potok“, 

III. pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky. 

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

 

 

9. Nájemní smlouva pro spolek Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. – OISM  

Usnesení č. 241/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí ukončení zveřejněného adresného záměru pronajmout nebytové prostory 

č. 101 v čp. 1 nám. E. Beneše spolku Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., se sídlem  

Sažinova 763, 399 01 Milevsko, IČ 22835873, za podmínek uvedených v doručené žádosti spolu 

se standardními podmínkami danými pronajímatelem, 

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu v předloženém znění se spolkem Centrum mladé rodiny 

Milísek, z. s., se sídlem Sažinova 763, 399 01 Milevsko, IČ 22835873, na nájem nebytového 

prostoru č. 101 v čp. 1 nám. E. Beneše Milevsko, s podlahovou plochou 36,80 m2, na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 3.312,00 Kč. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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10. Opakované zveřejnění záměru pronajmout prostory č. 106 v čp. 1401 – OISM  

Usnesení č. 242/21 

Rada města Milevska  

schvaluje opakovaně a za stejných podmínek zveřejnit záměr pronajmout prostor sloužící 

podnikání č. 106 v čp. 1401 Libušina za účelem provozu kavárny, na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou šestiměsíční, s minimálním měsíčním nájemným 6.884 Kč za celý prostor (cena obvyklá 

dle znaleckého posudku).  

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

 

 

11. Změna ve smluvní straně nájemce – OISM  

Usnesení č. 243/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost o změnu nájemní smlouvy ve smluvní straně nájemce,   

II. schvaluje změnu nájemní smlouvy dodatkem č. 5 na byt č. 4 v čp. 127 nám. E. Beneše 

Milevsko ve smluvní straně nájemce pro nově jako jediného nájemce, 

III. pověřuje vedoucí OISM podpisem dodatku k nájemní smlouvě. 

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

 

 

12. PD Rozšíření vodovodního a plynovodního řadu – Podnikatelský park Milevsko – OISM  

Usnesení č. 244/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace Rozšíření 

vodovodního a plynovodního řadu – Podnikatelský park Milevsko od firmy BUILDING-

INVESTMENT, s. r. o., Doubravice 40, 387 35 Strakonice, IČ 65415680 za nabídkovou cenu 

celkem 53.000 Kč bez DPH, tj 64.130 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 s firmou BUILDING- 

INVESTMENT, s. r. o., Doubravice 40, 387 35 Strakonice, IČ 65415680 za nabídkovou cenu 

celkem 53.000 Kč bez DPH, tj 64.130 Kč vč. DPH, 

III. schvaluje předložený návrh objednávky na zpracování projektové dokumentace Rozšíření 

vodovodního a plynovodního řádu – Podnikatelský park Milevsko od firmy BUILDING-

INVESTMENT, s. r. o., Doubravice 40, 387 35 Strakonice, IČ 65415680. 

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

 

 

13. Pumptrack Milevsko – OISM  

Usnesení č. 245/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí informace o projektu „Pumptrack Milevsko“, 

II. rozhodla zadat zpracování studie „Pumptrack Milevsko“ v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice 

SM-RMM-3/2020 firmě Dirty Parks, s. r. o. IČ 06864309 za cenu 15.000 Kč bez DPH. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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14. Informace a věci ke schválení  

 

A) Vybavení – Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko – vyhodnocení veřejné 

zakázky – STA 

Usnesení č. 246/21 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí průběh a výsledky zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Vybavení – Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko“, 

II. bere na vědomí a souhlasí s uzavřením kupních smluv mezi 2. základní školou  

J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okr. Písek a vybranými dodavateli,  

dle jednotlivých částí veřejné zakázky, dle nabídkových cen vč. DPH, a to po schválení veřejné 

zakázky kontrolou CRR-IROP. 

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

 

 

B) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Blechova, vodovod a 

kanalizace – OISM  

Usnesení č. 247/21 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka k novostavbě rodinného 

domu Blechova parc. č. 563/5 v Milevsku“   

provedli uložení kanalizační a vodovodní přípojky 

v pozemku města Milevska s parc. č. 574/8 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 

  

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 

 

 

Revize došlé pošty.  

 

Dopis č. 13 – MM 43442/2021 – Žádost o využití útulků – obec Hrazany – předat OŽP.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta                     místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

 


