
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 28. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 20. prosince 2021 

od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Jaroslav Mácha, 

Karel Procházka.  

 

Omluveni:  

Michal Horek – místostarosta města, JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 28. 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 27. schůze RMM a programu 28. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.12.2021 – STA  

  3. Změna rozpočtu č. 28/2021 – OF  

  4. Zvýšení přídělu ze sociálního fondu na osobní účet příjemce – OF  

  5. Aktualizace směrnic OF – OF  

  6. Návrh Rozpočtů příspěvkových organizací města Milevska na rok 2022 – OF  

  7. Návrh Střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Milevska  

      na období let 2023-2025 – OF  

  8. Pověření vedením odboru finančního – OF  

 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení správy a údržby hřbitova – OISM  

10. Žádost o dotaci z Jihočeského kraje na akci „Údržba klášterního mostu přes Milevský  

      potok“ – OISM  

11. Žádost o prodloužení nájmu bytu – OISM     

12. Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora sportovní  

      infrastruktury“ – OISM  

13. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska – pověření k vypracování zadávací  

      dokumentace – OISM  

14. Nabídka bezúplatného převodu majetku Milevského muzea městu Milevsko – OISM  

15. Dispozice s nebytovými prostory č. 101 v čp. 1 – OISM  

16. Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

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

       – OISM  

18. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska  

      na rok 2021 č. Sml 0084/2021 – ORR  

19. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví na projekt  

      „Oprava fasády kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč“ – ORR  

20. Poskytnutí finančních prostředků z individuální dotace na absolvování kurzu k získání  

      odchytové zkoušky pro útulkovou činnost – OŽP  

21. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2020 – OVV 

22. Servisní smlouva MKDS na pozáruční servis – MKDS  

23. Informace a věci ke schválení  
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A) Žádosti o prodej pozemku v Podnikatelském parku Milevsko – vyhlášení záměru/nevyhlášení  

     záměrů – OISM  

B) Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

C) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – OSV    

D) Strategie rozvoje města Milevska 2022-2030 – ORR  

 

Revize došlé pošty.  

 

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

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále členové RMM obdrželi zápis ze 

zasedání Sociální komise.  

 

 

1. Schválení zápisu 27. schůze RMM a programu 28. schůze RMM 

Usnesení č. 420/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 26. schůze RMM,  

II. schvaluje program 27. schůze RMM doplněný o body A) – D).  

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.12.2021 – STA  

Usnesení č. 421/21 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.12.2021. 

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 28/2021 – OF  

Usnesení č. 422/21 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 28/2021 rozpočtová opatření č. 184 až 194 a změnu 

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

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

 

 

4. Zvýšení přídělu ze sociálního fondu na osobní účet příjemce – OF  

Usnesení č. 423/21 

Rada města Milevska  

schvaluje dle pravidel stanovených směrnicí rady města Milevska pro tvorbu a použití sociálního 

fondu ID: SM-RMM 5/2019 výši přídělu ze sociálního fondu na osobní účet příjemce čerpaný 

prostřednictvím Gallery Beta Cafeteria od firmy UP ČR (Le Cheque Déjeuner s. r. o.) na částku 

Kč 4.000,- na kalendářní rok 2022. 

Přítomno: 4  pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 
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5. Aktualizace směrnic OF – OF  

Usnesení č. 424/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje směrnici Oběh účetních dokladů v předloženém znění dle přílohy č. 1, 

II. schvaluje směrnici O účetnictví města Milevska v předloženém znění dle přílohy č. 2, 

III. schvaluje směrnici Provádění pokladních operací v předloženém znění dle přílohy č. 3.  

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

 

 

6. Návrh Rozpočtů příspěvkových organizací města Milevska na rok 2022 – OF  

Usnesení č. 425/21 

Rada města Milevska  

schvaluje: 

a) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Mateřské škole Sluníčko 

Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372 ve formě závazných ukazatelů  

ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání 

fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 1, 

b) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Mateřské škole Kytička 

Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ 7100039 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu 

k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání fondů dle 

plánovaného účelu dle přílohy č. 2, 

c) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Mateřské škole Klubíčko 

Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, IČ 71000330 ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání 

fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 3, 

d) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Mateřské škole Pastelka 

Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek, IČ 71000356 ve formě závazných ukazatelů  

ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání 

fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 4, 

e) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – 1. základní škole 

T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, IČ 71000381 ve formě závazných 

ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 

a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 5, 

f) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – 2. základní škole  

J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, IČ 71000364 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu  

na rok 2022 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle přílohy č. 6, 

g) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Milevskému muzeu,  

IČ 00374652 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele 

vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle 

přílohy č. 7, 

h) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Městské knihovně 

v Milevsku, IČ 70926646 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům 

zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání fondů dle plánovaného 

účelu dle přílohy č. 8, 

i) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Domu kultury Milevsko,  

IČ 48257460 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele 

vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání fondů dle plánovaného účelu dle 

přílohy č. 9, 

j) Rozpočet – plán výnosů a nákladů příspěvkové organizaci – Sociálním službám města 

Milevska, IČ 75000750 v Milevsku, ve formě závazných ukazatelů ve vztahu 
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k prostředkům zřizovatele vč. odpisového plánu na rok 2022 a účelového čerpání fondů  

dle plánovaného účelu dle přílohy č. 10. 

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

 

 

7. Návrh Střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Milevska  

na období let 2023–2025 – OF  

Usnesení č. 426/21 

Rada města Milevska  

a) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole Sluníčko 

Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372 ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle přílohy 

č. 1, 

b) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole Kytička 

Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČ 7100039 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu 

k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle přílohy č. 2, 

c) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole Klubíčko 

Milevsko, B. Němcové 1380, okres Písek, IČ 71000330 ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle 

přílohy č. 3, 

d) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Mateřské škole Pastelka 

Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek, IČ 71000356 ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle přílohy 

č. 4, 

e) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – 1. základní škole T. G. Masaryka 

Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, IČ 71000381 ve formě závazných ukazatelů ve 

vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle 

přílohy č. 5, 

f) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – 2. základní škole 

J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, IČ 71000364 ve formě 

závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období 

let 2023-2025 dle přílohy č. 6, 

g) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Milevskému muzeu, IČ 00374652 

ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů 

na období let 2023-2025 dle přílohy č. 7, 

h) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Městské knihovně v Milevsku,  

IČ 70926646 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele 

vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle přílohy č. 8, 

i) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Domu kultury Milevsko,  

IČ 48257460 ve formě závazných ukazatelů ve vztahu k prostředkům zřizovatele 

vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle přílohy č. 9, 

j) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci – Sociálním službám města 

Milevska, IČ 75000750 v Milevsku, ve formě závazných ukazatelů ve vztahu 

k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů na období let 2023-2025 dle přílohy č. 10. 

Přítomno: 4  pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 
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8. Pověření vedením odboru finančního – OF  

Usnesení č. 427/21 

Rada města Milevska  

pověřuje Ing. Hanu Jánovou vedením odboru finančního s účinností od 01.01.2022 na dobu 

určitou, a to do doby nástupu nového vedoucího odboru finančního vybraného výběrovým 

řízením.  

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

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení správy a údržby hřbitova – OISM  

Usnesení č. 428/21 

Rada města Milevska  

rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení správy a údržby hřbitova  

ze dne 25.05.2020 se společností Kamenictví Novotný spol. s r. o., L. Janáčka 1237, Milevsko, 

399 01, IČ 25185608 v předloženém znění.  

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

 

10. Žádost o dotaci z Jihočeského kraje na akci „Údržba klášterního mostu přes Milevský  

potok“ – OISM  

Usnesení č. 429/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Údržba klášterního mostu přes Milevský potok“ 

do dotačního titulu Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2022 – Opatření č. V. Nemovité kulturní 

památky 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 40 % uznatelných nákladů na akci.  

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

 

11. Žádost o prodloužení nájmu bytu – OISM     

Radní v bodě II. hlasovali o variantě B:  

Usnesení č. 430/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy, 

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

Milevsko pro  na dobu určitou do 30.06.2022 za předpokladu plnění všech 

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

III. pověřuje vedoucí OISM podpisem dodatku č. 12 k nájemní smlouvě Ilony Kalejové. 

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

 

12. Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora sportovní  

infrastruktury“ – OISM  

Usnesení č. 431/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Podpora sportu“ na akci s názvem 

„Obnova osvětlení malého hřiště s umělou trávou“, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 20 % uznatelných nákladů na akci, 
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III. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotace, zařadit podíl na spolufinancování akce 

do upraveného rozpočtu města. 

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

 

13. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska – pověření k vypracování 

zadávací dokumentace – OISM  

Usnesení č. 432/21 

Rada města Milevska  

pověřuje Pojišťovací makléřství INPOL a. s. Husova 21, 370 05 České Budějovice 

vypracováním zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr pojistitele pro pojištění majetku 

města Milevska“ a návrhu postupu při jeho výběru. 

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

 

 

14. Nabídka bezúplatného převodu majetku Milevského muzea městu Milevsko – OISM  

Usnesení č. 433/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí nabídku na bezúplatný převod majetku příspěvkové organizace Muzea města 

Milevska, IČ 00374652, Klášterní 557, 399 01 Milevsko uvedeného v příloze v celkové hodnotě 

139.095,90 Kč. Jedná se o nefunkční, neopravitelný majetek.  

II. nepřijímá nabídku na bezúplatný převod majetku příspěvkové organizace Muzea města 

Milevska, IČ 00374652, Klášterní 557, 399 01 Milevsko. 

III. souhlasí s provedením vyřazení majetku.  

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

 

 

15. Dispozice s nebytovými prostory č. 101 v čp. 1 – OISM  

Radní v bodě II. hlasovali o variantě A:  

Usnesení č. 434/21 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor č. 101 v čp. 1 podanou společností GK 

Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. z Písku, 

II. schvaluje zveřejnit adresný záměr pronajmout prostory sloužící podnikání č. 101 v čp. 1 

nám. E. Beneše v Milevsku společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o., 

Budovcova 2530, 397 01, 397 01 Písek, IČ 26042452, za podmínek uvedených v doručené 

žádosti spolu se standardními podmínkami danými pronajímatelem dle přílohy P2. 

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

 

 

16. Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

Usnesení č. 435/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Parkoviště 

před 2. ZŠ Milevsko“, a rozhodla zadat veřejnou zakázku vybranému vítězi za předpokladu 

schválení finančních prostředků na příštím zasedání ZMM, v případě, že nebudou finanční 

prostředky schváleny, ruší tuto veřejnou zakázku, 
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II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko“ 

s firmou UNIKO PÍSEK, s. r. o., Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek, IČ 46679405  

za nabídkovou cenu 4.563.022,16 Kč bez DPH, tj. 5.521.256,82 Kč vč. DPH,  

III. doporučuje ZMM schválit toto rozpočtové opatření: 

           

(uvedeno 

v tis. Kč) 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2219 6121   6  6242 

Navýšení prostředků na realizaci akce „Parkoviště 

před 2. ZŠ Milevsko“ 1000 

          VÝDAJE celkem 1000 

          PŘÍJMY celkem 0  

          FINANCOVÁNÍ celkem          0   

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

 

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

přípojka – OISM  

Usnesení č. 436/21 

Rada města Milevska  

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

domu Pod Zvíkovcem na pozemku parc. č. 1279/5 v Milevsku“, 

 provedl uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích města 

Milevska s parc. č. 1279/21, 1643/1 v k. ú. Milevsko. Po dokončení stavby budou pozemky 

uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky stanovené v čl. II ve smlouvě  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

II. schvaluje předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě 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: 4  pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

 

18. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska  

na rok 2021 č. Sml 0084/2021 – ORR  

Usnesení č. 437/21 

Rada města Milevska  

schvaluje dodatek č. 1 Sml 84/2021/01 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Milevska na rok 2021 č. Sml 0084/2021. 

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

 

19. Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví na projekt  

„Oprava fasády kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč“ – ORR  

Na jednání se v 15:50 dostavil Karel Procházka.  

Usnesení č. 438/21 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví 

1. výzva pro rok 2022 – Opatření č. II – Obnova drobné sakrální architektury na akci s názvem 

„Oprava fasády kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč“, 
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II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci.  

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

 

 

20. Poskytnutí finančních prostředků z individuální dotace na absolvování kurzu k získání  

odchytové zkoušky pro útulkovou činnost – OŽP  

Usnesení č. 439/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace fyzické podnikající osobě ve výši 6 900,- Kč  

na absolvování kurzu k získání odchytové zkoušky pro útulkovou činnost, 

II. schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace. 

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

 

 

21. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2020 – OVV 

Usnesení č. 440/21 

Rada města Milevska  

schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství v Milevsku žadatelce dle přílohy.               

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

 

 

22. Servisní smlouva MKDS na pozáruční servis – MKDS  

Usnesení č. 441/21 

Rada města Milevska  

rozhodla uzavřít s účinností od 01.03.2022 smlouvu o poskytování pozáručního servisu  

s B a K systémy s. r. o., Ke Statku 18, 397 01 Písek, IČ 26025566 dle předloženého návrhu 

smlouvy.  

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

 

 

23. Informace a věci ke schválení  

 

A) Žádosti o prodej pozemku v Podnikatelském parku Milevsko – vyhlášení 

záměru/nevyhlášení záměrů – OISM  

Radní hlasovali o variantě A:  

Usnesení č. 442/21 

Rada města Milevska  

I. rozhodla nezveřejnit záměr na prodej pozemku v PPM podnikající fyzické osobě 

, 

II. rozhodla nezveřejnit záměr na prodej pozemku v PPM 

 (hala pro přepravu zásilek, 

administrativní objekt a skladové haly), 

III. rozhodla nezveřejnit záměr na prodej pozemku v PPM spol. KLIMATEST s. r. o., 

IČ 26068290, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6 Bubeneč, 

IV. rozhodla nezveřejnit záměr na prodej pozemku v PPM spol. Elektromontáže 

Milevsko s. r. o., IČ 02030365, Kovářov 101, 398 55 Kovářov,  
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V. rozhodla nezveřejnit záměr na prodej pozemku v PPM spol. Asper Ut s. r. o., IČ 25720309,  

se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3,  

VI. rozhodla nezveřejnit záměr na prodej pozemku v PPM  

(administrativní budova). 

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

 

 

B) Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

Usnesení č. 443/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje s platností od 01.01.2022 přidělení bytu 1+0 č. 61 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, paní 

  

II. schvaluje s platností od 01.01.2022 přidělení bytu 2+0 č. 76 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko,

         

II. schvaluje v případě odmítnutí (úmrtí) žadatelů navrhovaných na přidělení výše uvedených 

bytů přidělení bytů náhradníkům (přidělení bytů od 01.01.2022): 

a) byt č. 61 v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko: 

•  

b) byt č. 76 v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko: 

• 
 

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

smluv k přiděleným bytům.  

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

 

 

C) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – OSV    

Usnesení č. 444/21 

Rada města Milevska  

rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku organizaci Základní škola a Mateřská škola 

a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o. p. s., se sídlem Helsinská 2731/1, 390 05 Tábor, 

IČ 28090080, a to s ohledem na skutečnost, že veškeré finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu 

města na podporu subjektů poskytujících občanům města sociální a související služby byly pro 

rok 2021 již vyčerpány.      

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

 

 

D) Strategie rozvoje města Milevska 2022-2030 – ORR  

Usnesení č. 445/21 

Rada města Milevska  

I. schvaluje  

a) Výběr zhotovitele strategického dokumentu města „Strategie rozvoje města Milevska 2022-

2030“, který vzešel z poptávkového řízení (dle směrnice města Milevska). Nejlepší nabídku 

předložila firma ISFOR z. ú., IČ 07757468, Makotřasy 113, 273 54 Makotřasy, zastoupená:  

Lucií Nenckovou, Ph.D., MBA, za výslednou cenu 342.000 Kč (společnost není plátcem DPH).  

b) pracovní skupinu pro tvorbu dokumentu „Strategie rozvoje města Milevska 2022-2030“, 
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II. pověřuje starostu města Milevska Ing. Ivana Radostu k podpisu smlouvy se zhotovitelem, 

společností ISFOR z. ú., IČ 07757468, Makotřasy 113, 273 54 Makotřasy. 

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

 

 

 

Revize došlé pošty.  

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:40 hodin. 

 

 

 

 

 

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

starosta města                           místostarosta 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


