
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 1. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 10. ledna 2022 

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.,  

Ing. Hana Jánová. 

  

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 1. 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 28. schůze RMM a programu 1. schůze RMM 

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 05.01.2022 – TAJ  

  3. Změna rozpočtu č. 1/2022 – OF  

  4. Jmenování vedoucího OVV – OF  

  5. Určení výše platů ředitelky SSMM, ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ v souvislosti se změnou  

      nařízení vlády č. 531/2021 Sb., s účinností od 01.01.2022 – OF  

  6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře systému BIS – KVM  

  7. Dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2022“ – OŽP  

  8. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska – vyhlášení výběrového řízení  

      – OISM  

  9. Žádost o pronájem části poz. parc. v lokalitě Souhrádka – ukončení záměru – OISM  

10. Žádost o odkup starší počítačové sestavy PC, klávesnice a myš I. – OISM  

11. Žádost o odkup starší počítačové sestavy PC, klávesnice a myš II. – OISM  

12. Nový ceník EG.D na oceňování věcných břemen – OISM    

13. Vyřazení zmařených investic – OISM  

14. Jmenování nového člena Redakční rady Milevského zpravodaje – STA  

15. Informace a věci ke schválení   

A) Zadávací dokumentace ISO 50001 – OSŽM  

 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě ke všem bodům obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

 

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

Usnesení č. 01/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 28. schůze RMM ze dne 20.12.2021,  

II. schvaluje program 1. schůze RMM doplněný o bod A).  

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 05.01.2022 – TAJ  

Usnesení č. 02/22 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 05.01.2022. 

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 1/2022 – OF  

Usnesení č. 03/22 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 1/2022 rozpočtová opatření č. 1 až 7 a změnu závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2022 v rozsahu dle přílohy č. 1 – upravené znění. 

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

 

 

4. Jmenování vedoucího OVV – OF  

Usnesení č. 04/22 

Rada města Milevska  

jmenuje od 01.02.2022 pana Bc. Jana Krejču, 

 vedoucím odboru vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko. 

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

 

 

5. Určení výše platů ředitelky SSMM, ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ v souvislosti se změnou  

nařízení vlády č. 531/2021 Sb., s účinností od 01.01.2022 – OF  

Na jednání se v 16:15 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D.  

Usnesení č. 05/22 

Rada města Milevska  

určuje podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 531/2021 Sb., které 

nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2022, plat ve výši dle předloženého platového výměru 

1) Mgr. Marii Jarošové, ředitelce Sociálních služeb Města Milevska, 

2) PaedDr. Martinu Hrychovi, řediteli 1. Základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

3) Mgr. Michalu Divíškovi, řediteli 2. Základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

4) Bc. Marcele Fořtové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko, 

5) Bc. Marcele Brčkové, ředitelce Mateřské školy Kytička Milevsko, 

6) Bc. Kateřině Knetlové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, 

7) Mgr. Romaně Fialové, ředitelce Mateřské školy Pastelka Milevsko. 

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

 

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře systému BIS – KVM  

Usnesení č. 06/22 

Rada města Milevska  

rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře systému BIS® 

č. 2010/01/08/Z2007029/TPGv5, se zhotovitelem ESKON s. r. o., IČ 25358839, za roční výdaj  

ve výši 12.110 Kč bez DPH, tj. 14.653,10 Kč včetně DPH v předloženém znění.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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7. Dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2022“ – OŽP  

Usnesení č. 07/22 

Rada města Milevska  

schvaluje Dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2022“ a s ním související návrh 

veřejnoprávní smlouvy a návrh žádosti o dotaci. 

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

 

 

 

8. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska – vyhlášení výběrového řízení  

– OISM  

Usnesení č. 08/22 

Rada města Milevska  

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

pro pojištění majetku města Milevska“ v předloženém znění, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběr pojistitele pro 

pojištění majetku města Milevska“ dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 

III. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce dle kritérií hodnocení stanovených 

v zadávací dokumentaci, 

IV. souhlasí s návrhem pojišťoven, které budou osloveny k předložení nabídky, 

V. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu, 

VI. pověřuje starostu města, v případě vyloučení uchazeče, podpisem rozhodnutí. 

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

 

 

 

9. Žádost o pronájem části poz. parc. v lokalitě Souhrádka – ukončení záměru – OISM  

Usnesení č. 09/22 

Rada města Milevska  

schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 44/1 o výměře 54 m2 v k. ú. Milevsko 

 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  

tří měsíců. Cena pronájmu je stanovena ve výši 10 Kč za 1 m2 a rok, tj. celkovou částku 540 Kč 

za rok. 

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

 

 

 

10. Žádost o odkup starší počítačové sestavy PC, klávesnice a myš I. – OISM  

Usnesení č. 10/22 

Rada města Milevska  

souhlasí s prodejem starší počítačové sestavy  

 za kupní cenu 1.500,00 Kč.  

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

 

 

 

 



4 

 

11. Žádost o odkup starší počítačové sestavy PC, klávesnice a myš II. – OISM  

Usnesení č. 11/22 

Rada města Milevska  

souhlasí s prodejem starší počítačové sestavy  

za kupní cenu 1.500,00 Kč.  

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

 

 

12. Nový ceník EG.D na oceňování věcných břemen – OISM    

Usnesení č. 12/22 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí nový ceník na oceňování věcných břemen, který byl předložen po jednání 

mezi Svazem měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) a společností EG.D, a. s.,  

F. A. Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 

II. rozhodla o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen dle přiloženého 

ceníku od společnosti EG.D, a. s., F. A. Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  

ze dne 29.11.2021 a to na dobu neurčitou, než bude předložen jiný návrh od EG.D, a. s.,  

F. A. Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.  

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

 

 

13. Vyřazení zmařených investic – OISM  

Usnesení č. 13/22 

Rada města Milevska  

I. projednala návrh na vyřazení zmařených investic z účtu 042, 

II. rozhodla o zastavení a nepokračování nedokončených investic tzv. zmařených investic 

uvedených v příloze. 

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

 

 

14. Jmenování nového člena Redakční rady Milevského zpravodaje – STA  

Usnesení č. 14/22 

Rada města Milevska  

jmenuje od 01.01.2022 Ing. Hanu Jánovou, tajemnici Městského úřadu Milevsko, jako dalšího 

člena Redakční rady Milevského zpravodaje. 

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

 

 

15. Informace a věci ke schválení   

 

 

A) Zadávací dokumentace ISO 50001 – OSŽM  

Usnesení č. 15/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje  

a) Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zpracování certifikace 50001, která je součástí 

projektu Energetický management města Milevska. Výběrové řízení proběhne formou 

poptávkového řízení. Dle vnitřní směrnice města a podmínek poskytovatele dotace. 
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b) výběr firem k oslovení: 

1. EURO CERT CZ, a. s., Lidická 2370, 252 63 Roztoky u Prahy, IČ 26699117 

2. TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník,  

     IČ 26427753 

3. TAYLLORCOX s. r. o., Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 27902587 

II. pověřuje  

a) OSŽM administrací výběrového řízení 

b) OSŽM k vytvoření finančního krytí z rozpočtu města na rok 2023 a 2024 

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

 

 

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 01 – MM 00507/2022 – Memorandum o odpadech – předáno OŽP k dalšímu jednání.  

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Magdaléna Čunátová  

 

 


