
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 22. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 27. září 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, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jaroslav Mácha, Karel Procházka.  

Omluveni:  

JUDr. Jana Čunátová.   

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 22. 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 21. schůze RMM a programu 22. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 21.09.2021 – STA  

  3. Finanční podpora – sociální vůz – OF  

  4. Vyjádření obecního úřadu ORP k potřebnosti sociální služby – OSV      

  5. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV   

  6. Dodatek ke smlouvě o dílo č. Sml 0111/2021 

    - Částečné zhotovení díla u akce „Obnova oken spořitelny čp. 6“ – OISM  

  7. Likvidační komise – odvolání a jmenování nového člena – OISM  

  8. Žádost o snížení nájmu bytu – OISM   

  9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – OISM  

10. Ukončení nájemní smlouvy na část poz. parc. č. 2261 v k. ú. Velká u Milevska 

      Žádosti o pronájem části poz. parc. č. 2261 a 2226/4 v k. ú. Velká u Milevska  

      – vyhlášení záměru – OISM  

11. Žádosti o propachtování pozemku parc. č. 977, parc. č. 1026 a parc. č. 1040 k. ú. Rukáveč  

      – vyhlášení záměru – OISM  

12. Žádost o prodej části pozemkové parc. č. 580/1 v k. ú. Milevsko – OISM  

13. Žádosti o prodej části pozemkové parc. č. 582/1 v k. ú. Milevsko – OISM  

14. Směna pozemků v k. ú.  Klisín – ukončení záměru – OISM  

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – vodovodní a kanalizační přípojka  

      – OISM  

16. Zpracování projektové dokumentace na akci Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova,  

      nám. E. Beneše – I. etapa – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

17. Informace a věci ke schválení  

A) Změna rozpočtu č. 20/2021 – OF  

B) Zadání veřejné zakázky – Cenová nabídka na odstranění a instalaci 2 ks čekáren  

     – OISM  

C) Petice „Za zachování provozu školní kuchyně a jídelny“  

D) Pověření zástupce vedoucího OVV  

 

Revize došlé pošty.  
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Materiály v elektronické podobě ke všem bodům, obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

 

1. Schválení zápisu 21. schůze RMM a programu 22. schůze RMM 

Usnesení č. 307/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 21. schůze, 

II. schvaluje program 22. schůze RMM rozšířený o body A) – D).  

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 21.09.2021 – STA  

Usnesení č. 308/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 21.09.2021. 

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

 

 

3. Finanční podpora – sociální vůz – OF  

Usnesení č. 309/21 

Rada města Milevska  

neschvaluje finanční účast na projektu „Sociální vůz pro OS ČČK Písek“ na pořízení sociálního 

vozu prostřednictvím společnosti Kompakt s. r. o. 

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

 

 

4. Vyjádření obecního úřadu ORP k potřebnosti sociální služby – OSV      

Usnesení č. 310/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled poskytovatelů sociálních služeb, kterým bude vydáno kladné Vyjádření 

obecního úřadu ORP k potřebnosti sociální služby. 

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

 

 

5. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV   

Usnesení č. 311/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje s platností od 01.10.2021 přidělení bytu 1+0 č. 19 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

 

II. schvaluje s platností od 01.11.2021 přidělení bytu 1+0 č. 44 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 
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III. schvaluje s platností od 01.11.2021 přidělení bytu 1+0 č. 10 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

  

IV. schvaluje s platností od 01.11.2021 přidělení bytu 1+0 č. 20 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

                

V. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 12 v ulici Riegrova 128, Milevsko, dohodou ke dni 

31.10.2021 - nájemce 

VI. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 11 v ulici Riegrova 146, Milevsko, dohodou ke dni 

31.10.2021 - nájemce 

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

smluv k přiděleným bytům a dohod o ukončení nájemní smlouvy.  

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

 

 

6. Dodatek ke smlouvě o dílo č. Sml 0111/2021 - Částečné zhotovení díla u akce „Obnova 

oken spořitelny čp. 6“ – OISM  

Na jednání se v 16:00 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D.  

Usnesení č. 312/21 

Rada města Milevska  

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0111/2021 uzavřené s MgA. Pavel Charypar, 

Jickovice 16, 399 01 Milevsko, IČ 74796488, jehož předmět je zhotovení díla ve stanoveném 

termínu pouze u části díla, resp. oken č. 5-19, z důvodu zpoždění dodávky materiálu.  

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

 

 

7. Likvidační komise – odvolání a jmenování nového člena – OISM  

Usnesení č. 313/21 

Rada města Milevska  

I. odvolává z funkce člena likvidační komise slečnu s platností  

od 30.09.2021. 

II. jmenuje do funkce člena likvidační komise paní  s platností od 01.10.2021. 

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

 

 

8. Žádost o snížení nájmu bytu – OISM   

Z jednání v 16:30 odešel JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

Radní v bodě II. hlasovali o variantě C:  

Usnesení č. 314/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost nájemců bytu č. 2 v čp. 6 nám. E. Beneše Milevsko, 
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II. rozhodla vyhovět žádosti společných nájemců bytu č. 2 v čp. 6 nám. E. Beneše Milevsko, 

 prominutím nájmu za měsíc říjen 2021 v plném rozsahu v celkové 

výši 2.041 Kč bez ohledu na využití jednotlivých místností, včetně příslušenství.    

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

 

 

9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – OISM  

 

Radní v bodě II. hlasovali o variantě B:  

Usnesení č. 315/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost  o prodloužení nájemní smlouvy, 

II. rozhodla prodloužit nájemní smlouvu dodatkem č. 11 na byt č. 12 v čp. 776 Čs. armády 

Milevsko pro na dobu určitou do 31.12.2021 za předpokladu plnění všech 

závazků smluvního vztahu, včetně dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 

III. pověřuje vedoucí OISM podpisem dodatku č. 11 k nájemní smlouvě 

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

 

 

10. Ukončení nájemní smlouvy na část poz. parc. č. 2261 v k. ú. Velká u Milevska 

Žádosti o pronájem části poz. parc. č. 2261 a 2226/4 v k. ú. Velká u Milevska – vyhlášení 

záměru – OISM  

Usnesení č. 316/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 0289/2020 ke dni 31.12.2021 na část pozemkové parc. 

č. 2261 o výměře cca 94 m2 v k. ú. Milevsko uzavřenou s 

,  

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 2261 o výměře  

cca 94 m2 a pozemkové parcely č. 2226/4 o výměře 50 m2 v k. ú. Velká u Milevska  

pronájem na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.000 Kč 

za rok. 

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

 

 

11. Žádosti o propachtování pozemku parc. č. 977, parc. č. 1026 a parc. č. 1040 k. ú. 

Rukáveč – vyhlášení záměru – OISM  

Usnesení č. 317/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje vyhlášení záměru na propachtování části pozemkové parcely č. 977 k. ú. Rukáveč  

o výměře 826 m2, na dobu neurčitou, 

s výpovědní lhůtou pěti roků a pachtovném 250 Kč za rok,  

II. schvaluje vyhlášení záměru na propachtování části pozemkové parcely č.  977 o výměře  

600 m2, pozemkové parcely č. 1026 o výměře 739 m2 a pozemkové parcely č. 1040 o výměře  

646 m2 k. ú. Rukáveč, ZD Milevsko, IČ 00112470 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou pěti 

roků a pachtovném 600 Kč za rok.  

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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12. Žádost o prodej části pozemkové parc. č. 580/1 v k. ú. Milevsko – OISM  

Na jednání se v 16:50 vrátil JUDr. Kupec, Ph.D.  

Usnesení č. 318/21 

Rada města Milevska  

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nezveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely 

č. 580/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem  

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko.  

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

 

 

 

13. Žádosti o prodej části pozemkové parc. č. 582/1 v k. ú. Milevsko – OISM  

Usnesení č. 319/21 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nezveřejnit záměr na prodej části pozemkové 

parcely č. 582/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, 

II. doporučuje zastupitelstvu města Milevska nezveřejnit záměr na prodej části pozemkové 

parcely č. 582/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. 

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

 

 

 

14. Směna pozemků v k. ú.  Klisín – ukončení záměru – OISM  

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

 

 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – vodovodní a kanalizační 

přípojka – OISM  

Usnesení č. 320/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investoři stavby „Splaškové kanalizační a vodovodní přípojky v Milevsku“ 

 provedli uložení splaškové kanalizační a vodovodní přípojky 

v pozemku města Milevska s parc. č. 1270/29 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 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem  

 v předloženém znění, 

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 
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16. Zpracování projektové dokumentace na akci Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova,  

nám. E. Beneše – I. etapa – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

Usnesení č. 321/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na akci Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova,  

nám. E. Beneše – I. etapa“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Bau-projekt spol. s r. o.,  

Hojanovice 47, 396 01 Humpolec, IČ 45539103 za nabídkovou cenu 385.000 Kč bez DPH,  

tj. 465.850 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace na akci Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše  

– I. etapa“ s firmou Bau-projekt spol. s r. o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec, IČ 45539103 

za nabídkovou cenu 385.000 Kč bez DPH, tj. 465.850 Kč vč. DPH. 

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

 

 

17. Informace a věci ke schválení  

 

A) Změna rozpočtu č. 20/2021 – OF  

Usnesení č. 322/21 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 20/2021 rozpočtová opatření č. 128 až 129 a změnu 

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

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

 

 

B) Zadání veřejné zakázky – Cenová nabídka na odstranění a instalaci 2 ks čekáren  

– OISM  

Usnesení č. 323/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí cenovou nabídku Služeb Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186  

na odstranění 2 ks starých autobusových čekáren a instalaci 2 ks nových čekáren v ul. Sokolovská 

a ul. P. Bezruče,  

II. rozhodla zadat veřejnou zakázku na odstranění 2 ks starých autobusových čekáren a instalace 

2 ks nových čekáren, společnosti Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186,  

Karlova 1012, 399 01 Milevsko, dle nabídkové ceny 164.000 Kč bez DPH, tj. 198.440 Kč, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

            
(uvedeno v tis. 

Kč) 

  ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2321 6121 0 6 6285 

přesun peněz na odstranění a instalaci 2ks čekáren  

-198.440 

2221 5171  6   +198.440 

     VÝDAJE celkem 0 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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C) Petice „Za zachování provozu školní kuchyně a jídelny“  

Usnesení č. 324/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí petici „Za zachování provozu školní kuchyně a jídelny“,  

II. rozhodla postoupit petici „Za zachování provozu školní kuchyně a jídelny“ Krajskému úřadu 

– odbor školství, mládeže a tělovýchovy.  

III. pověřuje starostu sepsáním odpovědi petičnímu výboru.  

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

 

 

D) Pověření zástupce vedoucího OVV  

Usnesení č. 325/21 

Rada města Milevska  

pověřuje Bc. Annu Randovou vedením odboru vnitřních věcí po dobu nepřítomnosti  

JUDr. Jany Čunátové.  

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

 

 

Revize došlé pošty.  

 

 

Dopis č. 20 – MM 60482/2021 – Oznámení o změně vlastnictví – SVACON s. r. o. – vzato na 

vědomí a předáno SPOS Milevsko s. r. o.    

 

Dopis č. 21 – MM 59819/2021 – Žádost o výměnu kompletních dveří – + vyjádření 

OISM – vzato na vědomí a předáno OISM k dalšímu projednání.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                      místostarosta 

 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


