
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 zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné 

znění zápisu je k dispozici v sekretariátu MěÚ Milevsko. 

 

Z á p i s  
 

z 28. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 15. prosince 2021  

od 17:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. 
 

 

Přítomni: 

Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, MVDr. Lukáš Dolejš, Ing. Mgr. Miroslav Doubek,  

MUDr. Zdeněk Hobzek, pan Michal Horek, Mgr. Marie Jarošová, Mgr. Marie Jelenová,   

pan Tibor Kaleja, pan Jaroslav Kolář, Mgr. Ludmila Kolářová, RSDr. Jiří Kotalík,  

Mgr. Pavel Koutník, Ing. Jaroslav Mácha, pan Karel Procházka, Ing. Ivan Radosta,  

Mgr. Ondřej Šimánek. 

 

Omluveni:  

Bc. Zdeněk Herout, paní Alena Knotová, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., pan Jaroslav Peták.  

 

 

Program: 

 

Zahájení. 

Ustanovení orgánů zasedání. 

Schválení zápisu 27. zasedání a programu 28. zasedání Zastupitelstva města Milevska. 

 

  1. Kontrola plnění usnesení – STA  

  2. Změna rozpočtu města Milevsko – OF  

  3. Návrh rozpočtu města Milevsko na rok 2022 – OF  

  4. Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2023-2025 – OF  

  5. Dotační program „Sociální a související služby 2022“ – OSV   

  6. Obecně závazná vyhláška o odpadech – OŽP  

  7. Směna části poz. parc. č. 677/1 za poz. parc. č. 924/6, 924/7 vše k. ú. Milevsko a bezúplatný  

      převod komunikace do vlastnictví města – OISM  

  8. Žádost I. o prodej části pozemkové parc. č. 327/49, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

      – OISM  

  9. Žádost II. o prodej části pozemkové parc. č. 327/49, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

      – OISM  

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Podnikatelského parku Milevsko – OISM  

11. Odpis zbylé pohledávky po soudním sporu tepelného hospodářství – OF 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

Informace úřadu. 

Reakce na předchozí dotazy a podněty. 

Dotazy a podněty. 

Závěr. 
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Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1–11 obdrželi všichni členové Zastupitelstva města 

Milevska a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále zastupitelé obdrželi zápis  

Kontrolního výboru ZMM č. 16.  

 

Ustanovení orgánů zasedání. 

28. zasedání Zastupitelstva města Milevska zahájil pan starosta Ing. Ivan Radosta, konstatoval 

přítomnost nadpoloviční většiny členů Zastupitelstva města Milevska, a tedy jeho 

usnášeníschopnost. Provedením zápisu byla pověřena Magdaléna Čunátová a jako skrutátor byla 

pověřena Bc. Iveta Jelínková.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

Mgr. Marie Jarošová, Mgr. Marie Jelenová.   

 

Návrhová komise byla schválena ve složení:  

Mgr. Ludmila Kolářová, RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Petr Barda. 

 

Mluvčím návrhové komise byl prohlášen RSDr. Jiří Kotalík.  

 

Schválení zápisu 27. zasedání a programu 28. zasedání Zastupitelstva města Milevska 

K zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva města Milevska nebyly vzneseny žádné pozměňovací 

návrhy, proto ho pan starosta prohlásil za schválený.  

Zastupitelé hlasovali, zda bude program rozšířen o bod č. 11. Odpis zbylé pohledávky po 

soudním sporu tepelného hospodářství – OF.  

Přítomno: 17 pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0  

 

Zastupitelé dále schválili program 28. zasedání ZMM. 

Přítomno: 17 pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

1. Kontrola plnění usnesení – STA  

Informace k materiálu podal pan starosta.  

Usnesení č. 256/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

bere na vědomí přehled: 

- plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska z 27. zasedání ZMM, 

- nesplněných usnesení ze zasedání ZMM č. 19, 25 a 26, 

- přehled podnětů a dotazů z jednání ZMM. 

Přítomno: 17 pro – 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  
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2. Změna rozpočtu města Milevsko – OF  

Informace k materiálu podala Ing. Jánová, vedoucí OF.  

Usnesení č. 257/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 27/2021 rozpočtová opatření č. 178 až 183 a změny 

závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1, 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 168 až 177 za rok 2021 dle přílohy č. 2, 

III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 

2021 – stav k 30.11.2021 dle přílohy č. 3. 

Přítomno: 17  pro – 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

3. Návrh rozpočtu města Milevsko na rok 2022 – OF  

Informace k materiálu podala Ing. Jánová, vedoucí OF. V rozpravě k tomuto bodu programu 

vystoupili: Mgr. Koutník, p. místostarosta, p. starosta, Ing. Mgr. Doubek, Bc. Kotrbová,  

RSDr. Kotalík, MUDr. Hobzek. 

Mgr. Koutník vznesl pozměňující návrh na usnesení.   

Zastupitelé hlasovali o pozměňujícím návrhu Mgr. Koutníka v tomto znění:  

Zastupitelstvo města Milevska  

schvaluje vyjmutí projektu Pumtrackového hřiště v celkové výši 2,5 mil. Kč z rozpočtu města  

na rok 2022.  

Přítomno: 17  pro – 4, proti - 9, zdržel se - 4  

Hlasování: 

Pro: Kolářová, Jelenová, Doubek, Koutník. 

Proti: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Kaleja, Beneš, Kotalík.  

Zdržel se: Mácha, Šimánek, Dolejš, Hobzek.   

 

Návrh nebyl přijat! 

 

Usnesení č. 258/21 

I. Zastupitelstvo města Milevska schvaluje: 

a) Rozpočet města Milevska na rok 2022 s celkovými příjmy 260.167,57 tis. Kč, 

celkovými výdaji 311.930,46 tis. Kč a schodkem rozpočtu ve výši -51.762,90 tis. Kč, 

který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořeným z minulých let  

a dlouhodobým investičním úvěrem, ve formě závazných ukazatelů dle přílohy č. 1, 

b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 

5.723 tis. Kč a dílčí čerpání úvěru na investiční akci „Rozšíření domova pro seniory“ do 

výše 19.000 tis. Kč, 
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c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření 

ve výši 38.485,90 tis. Kč, 

d) Přehled plánu investic a oprav města Milevska na rok 2022 dle přílohy č. 2, 

e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2022 se základním přídělem 3 % 

z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 1.375,95 tis. Kč a čerpáním fondu ve výši 1.508 

tis. Kč dle přílohy č. 3, 

II. Zastupitelstvo města Milevska zmocňuje Radu města Milevska k provádění těchto obecných 

kompetencí: 

a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná 

rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají 

transferů s jinými veřejnými rozpočty (zapojení dotačních prostředků do rozpočtu), a to 

bez omezení na straně příjmů i výdajů, 

b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč 

v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření 

v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke zhoršení celkového salda rozpočtu hospodaření 

města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu města, 

Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí 

Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání. 

III. Zastupitelstvo města Milevska zmocňuje k provádění interních změn zaměstnance MěÚ 

Milevsko na těchto pozicích:  

a) vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko k rozpisu rozpočtu dle rozpočtové skladby, 

který nepodléhá schvalování orgánů města v detailním členění v rámci schválených 

ukazatelů, 

b) vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko v souladu s rozpočtovou skladbou 

mezipoložkové přesuny bez vlivu a změnu již schváleného nebo upraveného rozpočtu 

u tzv. změn rozpisu rozpočtu z důvodu změn vyvolaných obecně závaznými právními 

předpisy, metodickými a účetními pokyny nadřízených orgánů (vč. organizačních změn), 

c) vedoucí odpovědných míst dle organizačních jednotek (ORJ) města k doplnění nebo 

změně Účelového znaku (ÚZ), atributu Nástroj a Zdroj, Organizace (ORG) bez změny 

rozpočtové skladby svým podpisem. 

Přítomno: 17 pro – 15, proti - 0, zdržel se - 2  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Kotalík.  

Zdržel se: Doubek, Koutník.  

 

 

4. Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2023-2025 – OF  

Informace k materiálu podala Ing. Jánová, vedoucí OF. V rozpravě k tomuto bodu programu 

vystoupili: Ing. Mgr. Doubek. 

Z jednání v 18:08 odešel pan Kaleja.  

Usnesení č. 259/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2023–2025 dle přílohy 

č. 1, 
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II. schvaluje prioritní investiční akce uvedené v příloze č. 2. 

Přítomno: 16 pro – 15, proti - 1, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Šimánek, 

Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

Proti: Doubek 

 

 

5. Dotační program „Sociální a související služby 2022“ – OSV   

Z jednání v 18:10 odešel pan Kolář a v 18:14 se vrátil pan Kaleja.   

Informace k materiálu podal pan místostarosta.  

Usnesení č. 260/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje dotační program „Sociální a související služby 2022“ a s ním související návrh Žádosti 

o dotaci města Milevska z dotačního programu „Sociální a související služby 2022“  

a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok 2022. 

Přítomno: 16 pro – 16, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, Doubek, 

Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

6. Obecně závazná vyhláška o odpadech – OŽP  

Na jednání se v 18:17 vrátil pan Kolář.  

Informace k materiálu podal pan místostarosta. V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili: 

Ing. Mgr. Doubek.  

Usnesení č. 261/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

vydává Obecně závaznou vyhlášku města Milevska č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 6/2019. 

Přítomno:  pro – 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

7. Směna části poz. parc. č. 677/1 za poz. parc. č. 924/6, 924/7 vše k. ú. Milevsko  

a bezúplatný převod komunikace do vlastnictví města – OISM  

Informace k materiálu podal pan místostarosta.  

Usnesení č. 262/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

rozhodlo schválit směnu části pozemkové parcely č. 677/1 dle geometrického plánu  

č. 3340-79/2020 označenou parc. č. 677/11 o výměře 198 m2 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 
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města Milevska, IČ 0249831 za pozemkovou parcelu č. 924/6 o výměře 50 m2 a pozemkovou 

parcelu č. 924/7 o výměře 148 m2 ve vlastnictví společnosti ABT group servis s. r. o., 

IČ 04796870 a bezúplatný převod tělesa místní komunikace umístěného na těchto pozemcích  

do vlastnictví města Milevska.  

Přítomno:  pro – 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

8. Žádost I. o prodej části pozemkové parc. č. 327/49, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

– OISM  

Informace k materiálu podal pan místostarosta.  

Usnesení č. 263/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

rozhodlo zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely č. 327/49 k. ú. Milevsko o výměře 

cca 70 m2 ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,  

do 

 Cena za 1 m2 je stanovena ve výši min. 399 Kč.  

Přítomno: 17 pro – 16, proti - 0, zdržel se - 1  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Kolářová, Jelenová, Kaleja, Doubek, 

Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

Zdržel se: Mácha. 

 

 

9. Žádost II. o prodej části pozemkové parc. č. 327/49, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

– OISM  

Informace k materiálu podal pan místostarosta.  

Usnesení č. 264/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

rozhodlo zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely č. 327/49 k. ú. Milevsko o výměře 

cca 55 m2 ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,  

do 

Cena za 1 m2 je stanovena ve výši min. 399 Kč.  

Přítomno: 17 pro – 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Podnikatelského parku Milevsko – OISM  

Informace k materiálu podala Bc. Kotrbová, vedoucí OISM. V rozpravě k tomuto bodu programu 

vystoupili: p. starosta, Mgr. Šimánek, Ing. Mgr. Doubek, Bc. Kotrbová, p. místostarosta.   
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Usnesení č. 265/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí předložený změnový list zhotovitele firmy UNIKO PÍSEK, s. r. o.,  

IČ 46679405, s požadavkem na zvýšení ceny díla „Podnikatelský park Milevsko – přístupová 

komunikace a inženýrské sítě“, 

II. souhlasí s navýšením ceny díla dle tohoto změnového listu, 

III. schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. Sml 0013/2021, na veřejnou zakázku 

„Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“ s firmou UNIKO 

PÍSEK, s. r. o., Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek, IČ 46679405, v předloženém znění, 

IV. ukládá OF zahrnout toto navýšení ceny díla do první rozpočtové změny v roce 2022. 

Přítomno: 17 pro – 15, proti - 1, zdržel se - 1  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Jelenová, Kaleja, Šimánek, 

Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

Proti: Doubek.  

Zdržel se: Kolářová.  

 

 

11. Odpis zbylé pohledávky po soudním sporu tepelného hospodářství – OF  

Informace k materiálu podala Ing. Jánová, vedoucí OF. V rozpravě k tomuto bodu programu 

vystoupili: Ing. Mgr. Doubek, Ing. Jánová, p. starosta, RSDr. Kotalík, Mgr. Šimánek. 

Ing. Mgr. Doubek vznesl pozměňující návrh na usnesení.  

Zastupitelé hlasovali o pozměňujícím návrhu Ing. Mgr. Doubka v tomto znění: 

Usnesení č. 266/21 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí pravomocné rozhodnutí Okresního soudu v Písku, č. j.: 4 C 25/2012-1113  

a na ně navazující pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

č. j.: 22Co 219/2021-1190,  

II. ukládá OF provést odpis nevysouzené pohledávky Votava (ORG 8800) ve výši  

739.389,85 Kč.   

Přítomno: 17 pro – 17, proti - 0, zdržel se - 0  

Hlasování: 

Pro: Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Procházka, Kolář, Mácha, Kolářová, Jelenová, Kaleja, 

Doubek, Šimánek, Dolejš, Beneš, Hobzek, Koutník, Kotalík.  

 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

 

Návrhy na nové záležitosti nebyly podány. 
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Informace úřadu. 

 

Pan starosta informoval o probíhajících investicích, kdy došlo k dokončení kruhového objezdu 

v ul. Blanická, v ul. Komenského se dokončují práce na pokládce optického kabelu a v rámci 

Podnikatelského parku bohužel nedošlo k asfaltování povrchu.    

Dále sdělil, že na příštím zasedání již bude funkci tajemnice zastávat Ing. Jánová. Začátkem 

ledna též dojde k nastoupení dvou nových vedoucí, a to na Odbor investic a správy majetku a 

Odbor dopravy. Vedoucí Odboru vnitřních věcí je již také vybrán a nastoupí pravděpodobně 

v březnu 2022. Následně poděkoval Bc. Kotrbové za její práci vedoucí na OISM.  

Nakonec poděkoval kolegům za zvládnutí složitého roku a popřál všem přítomným pěkné 

Vánoce a pevné zdraví.   

 

 

Dotazy a podněty. 

 

Přehled všech podnětů zaznamenaných v tomto bloku bude postoupen radě města, vedoucím 

odborů MěÚ a ředitelům městských organizací a složek.  

Ze zasedání Zastupitelstva města Milevska je pořizován videozáznam/audiozáznam, který je 

zveřejněn na webových stránkách města Milevska po dobu 6 měsíců.  

 

 

Závěr. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:06 hodin. Příští jednání Zastupitelstva města Milevska se bude konat 

19.01.2022. 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.  

starosta města 

 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová 


