
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 23. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. října 2021 

od 15:00 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 23. 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 22. schůze RMM a programu 23. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 06.10.2021 – STA  

  3. Změna rozpočtu č. 21/2021 – OF  

  4. Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu – 1. ZŠ – OF  

  5. Smlouva na pořízení nádob na tříděné odpady – dotace ze SORP – OŽP  

  6. Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska – OŽP  

  7. Navýšení odměny odbornému lesnímu hospodáři – OŽP  

  8. Dotační program „Kultura 2022“ – ORR  

  9. Dotační program „Sport 2022“ – ORR  

10. Podání žádosti o realizaci účelových komunikací v k. ú. Velká u Milevska – OISM  

11. Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko – výzva k podání nabídky – OISM  

12. Plán inventarizace na rok 2021 a jmenování inventarizačních komisí – OISM  

13. Doporučení ze zápisu č. 07 z jednání Investiční komise Rady města Milevska – OISM  

14. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na část poz. parc. č. 44/1 v k. ú. Milevsko, lokalita  

      Souhrádka  

      Pronájem části poz. parc. č. 44/1 v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru – OISM  

15. Informace a věci ke schválení  

A) Finanční dar ČSCH Milevsko – OF  

B) Udělení pamětních medailí města Milevska – STA  

 

 

Revize došlé pošty.  

 

 

 

Materiály v elektronické podobě ke všem bodům, obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  
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1. Schválení zápisu 22. schůze RMM a programu 23. schůze RMM 

Usnesení č. 326/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 22. schůze, 

II. schvaluje program 23. schůze RMM doplněný o body A) - B).  

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 06.10.2021 – STA  

Usnesení č. 327/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 06.10.2021. 

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 21/2021 – OF  

Na jednání se v 15:30 dostavil Ing. Beneš.  

Usnesení č. 328/21 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 21/2021 rozpočtová opatření č. 131 až 140 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 souhlas s čerpáním investičního fondu – 1. ZŠ – OF  

Usnesení č. 329/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s čerpáním investičního fondu v celkové výši 445.707,41 Kč příspěvkovou organizací 

1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko, IČ 71000381,  

na rekonstrukci sádrokartonového stropu, rekonstrukci elektroinstalace a PC sítě v jazykové 

učebně, stavební úpravy a vyhotovení zadávací dokumentace jazykové učebny,  

na elektroinstalaci a rozvod PC sítě ve sborovně 1. stupně, v ředitelně a v kanceláři školy  

a na rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího systému, dle přílohy P1. 

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů příspěvkové organizace 1. základní škola  

T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko, IČ 71000381, dle přílohy P2. 

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

 

 

5. Smlouva na pořízení nádob na tříděné odpady – dotace ze SORP – OŽP  

Usnesení č. 330/21 

Rada města Milevska  

schvaluje smlouvu o výpůjčce sběrných nádob č. 12/2021, uzavřenou se Svazkem obcí regionu 

Písecko, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek, IČ 71213996, v předloženém znění. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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6. Vyhlášení záměru na prodej dřeva města Milevska – OŽP  

Usnesení č. 331/21 

Rada města Milevska  

vyhlašuje záměr na prodej dřeva města Milevska dle přílohy č. 2.  

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

 

 

7. Navýšení odměny odbornému lesnímu hospodáři – OŽP  

Usnesení č. 332/21 

Rada města Milevska  

schvaluje s účinností od 01.01.2022 navýšení odměny odbornému lesnímu hospodáři, který 

zajišťuje správu lesů ve vlastnictví města Milevska dle přílohy č. 1.  

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

 

 

8. Dotační program „Kultura 2022“ – ORR  

Usnesení č. 333/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje pravidla dotačního programu „Kultura 2022“ v předloženém znění dle přílohy P1, 

II. schvaluje formulář žádosti o dotaci v dotačním programu „Kultura 2022“ dle přílohy P2, 

III. schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kultura 

2022“ včetně přílohy „F1 – Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace“ podle návrhu v příloze P3. 

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

 

 

9. Dotační program „Sport 2022“ – ORR  

Usnesení č. 334/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí 

a) pravidla dotačního programu „Sport 2022“ v předloženém znění dle přílohy P1, 

b) formulář žádosti o dotaci v dotačním programu „Sport 2022“ dle přílohy P2, 

c) formulář „F2 – Potvrzení o působení ve sportovním klubu, organizaci, spolku aj.“ dotačního 

programu „Sport 2022“ dle přílohy P3, 

d) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sport 2022“ včetně 

přílohy „F1 – Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace“ podle návrhu v příloze P4. 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit dotační program „Sport 2022 

v předloženém znění. 

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

 

 

10. Podání žádosti o realizaci účelových komunikací v k. ú. Velká u Milevska – OISM  

Usnesení č. 335/21 

Rada města Milevska  

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit žádost o realizaci účelových komunikací 

HPC1, HPC2 a HPC3 v k. ú. Velká u Milevska. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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11. Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko – výzva k podání nabídky – OISM  

Usnesení č. 336/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště  

před 2. ZŠ Milevsko“ v předloženém znění, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště  

před 2. ZŠ Milevsko“ v předloženém znění, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

IV. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení 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 

 

 

 

12. Plán inventarizace na rok 2021 a jmenování inventarizačních komisí – OISM  

Usnesení č. 337/21 

Rada města Milevska  

I. zřizuje ke dni 01.11.2021 hlavní inventarizační a dvě dílčí inventarizační komise k zajištění 

řádné inventarizace majetku a závazků města Milevska ke dni 31.12.2021 

II. jmenuje předsedy a členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí v tomto složení: 

 

Hlavní inventarizační komise: 

Michal Horek       – předseda komise 

Bc. Eva Kotrbová           – člen inventarizační komise 

Ing. Hana Jánová          – člen inventarizační komise 

 

Dílčí inventarizační komise č.1: 

Bc. Diana Trubková     – předseda komise 

Mgr. Alena Dostálová, DiS.   – člen inventarizační komise 

Marek Hradil       – člen inventarizační komise 

Veronika Roubíková     – náhradník, člen inventarizační komise 

 

Dílčí inventarizační komise č.2: 

RSDr. Jiří Kotalík      – předseda komise  

Ing. Eva Kalinová      – člen inventarizační komise  

Bc. Eva Šťastná       – člen inventarizační komise   

Pavlína Zdeňková                 – náhradník, člen inventarizační komise 

 

III. schvaluje Plán inventarizace města Milevska na rok 2021 v navrhovaném znění  

IV. pověřuje starostu podpisem Plánu inventarizace města Milevska na rok 2021 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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13. Doporučení ze zápisu č. 07 z jednání Investiční komise Rady města Milevska – OISM  

Usnesení č. 338/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí zápis č. 07 z jednání Investiční komise Rady města Milevska 

konaného 29.09.2021, a v něm obsažené písemné stanovisko Investiční komise Rady města 

Milevska k žádostem o koupi pozemků v Podnikatelském parku Milevsko, 

II. schvaluje přípravu vyhlášení záměru na prodej pozemků v Podnikatelském parku Milevsko 

dle doporučení Investiční komise Rady města Milevska. 

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

 

 

14. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na část poz. parc. č. 44/1 v k. ú. Milevsko, lokalita  

Souhrádka  

Pronájem části poz. parc. č. 44/1 v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru – OISM  

Usnesení č. 339/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 0123/2020 ke dni 31.12.2021 na část pozemkové parc. 

č. 44/1 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Milevsko uzavřenou s 

 

II. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 44/1 o výměře cca 27 m2 

v k. ú. Milevsko. Pronájem části pozemku na dobu neurčitou a nájemným ve výši 27 Kč za rok.   

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

 

 

15. Informace a věci ke schválení  

 

 

A) Finanční dar ČSCH Milevsko – OF  

Radní hlasovali o variantě B:  

Usnesení č. 340/21 

Rada města Milevska  

neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2021 pro Český svaz 

chovatelů z. s., základní organizace Milevsko 1, IČ 70536686. 

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

 

 

 

B) Udělení pamětních medailí města Milevska – STA 

Usnesení č. 341/21 

Rada města Milevska 

rozhodla o udělení daru u příležitosti svátku 28.října 4ks pamětních medailí města Milevska dle 

předloženého seznamu.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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Revize došlé pošty.  

 

Dopis č. 22 – MM 62263/2021 – Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – předáno  

panu místostarostovi k dořešení ve spolupráci s poliklinikou Milevsko.   

 

Dopis č. 23 – MM 64775/2021 – Žádost o poskytnutí finančního daru – Český svaz chovatelů – 

vyřízeno usnesením č. 340/21. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                           místostarosta 

 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


