
MM 39865/2022 

 
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 

 

ze 14. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 6. června 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, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jaroslav Mácha, Karel Procházka,  

Ing. Hana Jánová. 

 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 14. 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 13. schůze RMM a programu 14. schůze RMM   

  2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.06.2022 – TAJ  

  3. Změna rozpočtu č. 15/2022 – OF  

  4. Podpora projektu „DĚTSKÝ DEN S CHOVATELI“ formou individuální dotace – ORR  

  5. Podpora projektu „Turistický pochod a cyklojízdy MILEVSKÝM KRAJEM“ formou  

      individuální dotace – ORR  

  6. Údržba parku Bažantnice – dodatek ke smlouvě – OŽP  

  7. Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska – OŽP  

  8. Vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na lesních pozemcích ve vlastnictví města  

      Milevska – OŽP  

  9. Propachtování části pozemkové parcely č. 1060 a poz. parc. č. 1080 v k. ú. Rukáveč -  

      ukončení záměru – OISM  

10. Budoucí prodej části pozemkové parc. č. 1961/37 v k. ú. Milevsko – OISM  

11. Prodej části pozemkové parc. č. 327/49, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru – OISM  

12. Prodej části pozemkové parcely č. 327/49 a pozemkové parcely č. 326 v k. ú. Milevsko  

      – ukončení záměru – OISM  

13. Žádosti o ukončení čtyř nájmů bytu dohodou – OISM  

14. Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus – OISM  

15. Smlouva o dílo - OTIS – servisní činnosti v DPS 1401 - realizace veřejné zakázky – OISM   

16. Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na parc. č. 63/20 k. ú. Klisín – OISM  

17. Žádost o převod části pozemkové parcely č. 532/1 v k. ú. Milevsko – OISM   

18. Směna pozemků v k. ú. Milevsko – ukončení záměru – OISM   

19. Terénní úpravy - Odvoz jílovité zeminy na deponii – OISM  

20. Smlouva o dílo - OTIS – servisní činnosti v DPS 1510 - realizace veřejné zakázky – OISM  

21. Žádost o odkup staršího notebooku LENOVO – OISM  

22. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ČEZ – Krizová pomoc Ukrajina – OISM  

23. Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část - opakovaná - výzva  

      k podání nabídky – OISM  

24. Smlouva o právu provést stavbu na parc. č. 429/3, 429/102 a 429/98 v k. ú. Milevsko  

      – OISM 

25. Informace a věci ke schválení   
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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 13. schůze RMM a programu 14. schůze RMM   

Usnesení č. 200/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 13. schůze RMM ze dne 23.05.2022, 

II. schvaluje program 14. schůze RMM rozšířený o body A) - E).   

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

 

 

2. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.06.2022 – TAJ  

Usnesení č. 201/22 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.06.2022. 

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

 

3. Změna rozpočtu č. 15/2022 – OF  

Usnesení č. 202/22 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 15/2022 rozpočtové opatření č. 94 až 103 a změnu 

závazných ukazatelů rozpočtu roku 2022 v rozsahu dle přílohy č. 1. 

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

 

 

4. Podpora projektu „DĚTSKÝ DEN S CHOVATELI“ formou individuální dotace – ORR  

Radní hlasovali o variantě A:  

Usnesení č. 203/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Český svaz chovatelů z. s., Základní organizace 

Milevsko 1, IČ 70536686, Týnická 66, 399 01 Milevsko, ve výši 10.000 Kč na projekt „DĚTSKÝ 

DEN S CHOVATELI“, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  
 

Oddíl § Položka ORJ ORG
Účelový 

znak
Částka v tis. Kč

3399 5222 08 628 10,000

0,000

10,000

Text

Navýšení prostředků - Ostatní záležitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků, položka 5222 neinvestiční transfery 

spolkům

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM  

III. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace podle návrhu v příloze P1 

ve výši 10.000 Kč.  

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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5. Podpora projektu „Turistický pochod a cyklojízdy MILEVSKÝM KRAJEM“ formou  

individuální dotace – ORR  

Radní hlasovali o variantě A:  

Usnesení č. 204/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Klub českých turistů, odbor Milevsko,  

IČ 63299178, Čeňka Holase 1232, 399 01 Milevsko, ve výši 3.000 Kč na projekt „Turistický 

pochod a cyklojízdy MILEVSKÝM KRAJEM“, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

Oddíl § Položka ORJ ORG
Účelový 

znak
Částka v tis. Kč

3419 5222 08 608 3,000

0,000

3,000
VÝDAJE CELKEM

Text

Navýšení prostředků - Ostatní tělovýchovná činnost - položka 

5222 neinvestiční transfery spolkům

PŘÍJMY CELKEM 

 

III. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace podle návrhu v příloze P1. 

Přítomno: 6  pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

 

6. Údržba parku Bažantnice – dodatek ke smlouvě – OŽP  

Usnesení č. 205/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 0175/2017 na údržbu parku Bažantnice s FC ZVVZ 

Milevsko z. s.,  

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2 směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, uzavřít předložený dodatek č. 1 smlouvy č. 0175/2017 na údržbu parku 

Bažantnice, uzavřenou s FC ZVVZ Milevsko, z. s. se sídlem Kpt. Nálepky 1549, 399 01 

Milevsko, IČ 60869992, a to za cenu 273.946,5 Kč s DPH za seč parku a 160.000 Kč s DPH  

za ostatní práce dle této smlouvy. 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka ORJ ORG
Účelový 

znak
Částka v tis. Kč

3745 5169 07 67,500

0,000

67,500

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM

Text

Navýšení výdajů na zajištění údržby parku Bažantnice

 

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

 

 

7. Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska – OŽP  

Usnesení č. 206/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej dřeva lesů města Milevska (dále jen 

„dřeva LMM“) v předloženém znění, 
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II. schvaluje návrh smlouvy na prodej dřeva LMM v předloženém znění, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu na prodej dřeva LMM se společností ZN – WOOD s. r. o., 

IČ 03743110, Dobronice u Chýnova 47, 391 55 Chýnov. 

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

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na lesních pozemcích ve vlastnictví města  

Milevska – OŽP  

Usnesení č. 207/22 

Rada města Milevska  

schvaluje návrh „Vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na lesních pozemcích  

ve vlastnictví města Milevska“ za II. Q 2022 v předloženém znění.  

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

 

 

9. Propachtování části pozemkové parcely č. 1060 a poz. parc. č. 1080 v k. ú. Rukáveč -  

ukončení záměru – OISM  

Usnesení č. 208/22 

Rada města Milevska  

schvaluje propachtování části pozemkové parcely č. 1060 v k. ú. Rukáveč o výměře cca 530 m2  

a pozemkové parcely č. 1080 o výměře 3487 m2 

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou pěti roků a celkové výši 

pachtovného 1.205 Kč za rok.  

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

 

 

Na jednání se v 16:05 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

 

10. Budoucí prodej části pozemkové parc. č. 1961/37 v k. ú. Milevsko – OISM  

Usnesení č. 209/22 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska zrušit usnesení č. 240/21,  

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit budoucí prodej jedné části pozemkové 

parcely č. 1961/37 o výměře cca 20 m2 k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko za cenu 1.305 Kč za 1 m2 bez DPH a uzavření Smlouvy  

o smlouvě budoucí kupní s 

v předloženém znění.  

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

 

 

11. Prodej části pozemkové parc. č. 327/49, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru – OISM  

Usnesení č. 210/22 

Rada města Milevska  

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely č. 327/49  

k. ú. Milevsko o výměře 87 m2, dle geometrického plánu č. 3396-2/2022 označenou díl „a“  

ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko do společného 

jmění manželů spoluvlastnický podíl ideální poloviny manželům 
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do výlučného vlastnictví podíl ideální poloviny, oba 

bytem  Cena za 1 m2 je stanovena ve výši 399 Kč,  

tj. celkovou částku 34.713 Kč.   

Přítomno: 7  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

12. Prodej části pozemkové parcely č. 327/49 a pozemkové parcely č. 326 v k. ú. Milevsko  

– ukončení záměru – OISM  

Usnesení č. 211/22 

Rada města Milevska  

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit prodej části pozemkové parcely č. 326 

o výměře 15 m2 díl „b“ a části pozemkové parcely č. 327/49 o výměře 77 m2 díl „c“ označené dle 

geometrického plánu č. 3396-2/2022 ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 

420, 399 01 Milevsko, do 

 Cena za 1 m2 je stanovena ve výši 399 Kč, tj. celkovou  

částku 36.708 Kč.  

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

 

 

13. Žádosti o ukončení čtyř nájmů bytu dohodou – OISM  

Usnesení č. 212/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádosti o ukončení nájmů bytu dohodou, 

II. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 145 Riegrova Milevsko dohodou k 30.06.2022  

pro  

III. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 413 Gen. Svobody Milevsko dohodou 

k 30.06.2022 pro  

IV. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 9 v čp. 413 Gen. Svobody Milevsko dohodou k 30.06.2022 

pro , 

V. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5 v čp. 1510 5. května Milevsko dohodou k 30.06.2022  

pro  

VI. pověřuje vedoucího OISM podpisem dohod o ukončení nájmu bytu, 

VII. schvaluje zveřejnit záměry pronajmout byt č. 11 v čp. 145 Riegrova a byt č. 11 v čp. 413 

Gen. Svobody za standardních podmínek s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m2, 

VIII. schvaluje zveřejnit záměry pronajmout byt č. 7 a 9 v čp. 413 Gen. Svobody 

za standardních podmínek s minimálním měsíčním nájemným 40 Kč/m2. 

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

 

 

14. Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus – OISM  

Usnesení č. 213/22 

Rada města Milevska  

rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky s dopravci,  

tj. s 1. JIKORD s. r. o., IČ 28117018, 2. České dráhy, a. s., IČ 70994226, 3. GW Train Regio 

a. s., IČ 28664116, 4. Jindřichohradecké místní dráhy a. s., IČ 62509870, 5. Dopravní podnik 

města České Budějovice, a. s., IČ 25166115, 6. GW BUS a. s., IČ 04356683, 7. ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice a. s., IČ 26060451, 8. BusLine pro JčK -  BusLine Jižní Čechy 

s. r. o., IČ 07782926 a BusLine LK s. r. o., IČ 05666384, 9. ARRIVA vlaky s. r. o.,  

IČ 28955196, a 10. Jihočeský kraj IČ 70890650, a s vedlejšími účastníky tj. 11. Město Český 
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Krumlov, IČ 00245836, 12. Město Dačice, IČ 00246476, 13. Město Jindřichův Hradec,  

IČ 00246875, 14. Město Kaplice, IČ 00245941, 16. Město Písek, IČ 00249998, 17. Město 

Prachatice, IČ 00250627, 18. Město Strakonice, IČ 00251810, 20. Město Třeboň, IČ 00247618, 

21. Město Týn nad Vltavou,  IČ 00245585, 22. Město Vimperk, IČ 00250805 v předloženém 

znění. 

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

 

 

15. Smlouva o dílo - OTIS – servisní činnosti v DPS 1401 - realizace veřejné zakázky  

– OISM   

Usnesení č. 214/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „servisní činnosti na zdvihacích zařízeních  

v DPS 1401 Milevsko“ v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice města Milevska o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „servisní 

činnosti na zdvihacích zařízeních v DPS 1401 Milevsko“ se zhotovitelem OTIS a. s.,  

IČ 42324254 za nabídkovou měsíční cenu 2.900 Kč bez DPH, tj. 3.509 Kč měsíčně vč. DPH. 

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

 

 

16. Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na parc. č. 63/20 k. ú. Klisín – OISM  

Usnesení č. 215/22 

Rada města Milevska  

schvaluje zahájení úkonů týkajících se zřízení služebnosti stezky a cesty (věcného břemene práva 

chůze a jízdy) na pozemku parc. č. 63/20 v k. ú. Klisín ve vlastnictví města Milevska ve prospěch 

nemovitosti čp. 13 na parcele č. st. 14, poz. parc. č. 28/1 a poz. parc. č. 63/2 v k. ú. Klisín.   

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

 

 

17. Žádost o převod části pozemkové parcely č. 532/1 v k. ú. Milevsko – OISM   

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

 

 

18. Směna pozemků v k. ú. Milevsko – ukončení záměru – OISM   

Usnesení č. 216/22 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit směnu pozemkové parcely č. 658 a parc.  

č. 746/32 a parc. č. 765/1 v k. ú. Milevsko o celkové výměře 10 758 m2 ve vlastnictví města 

Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko za pozemkovou parcelu č. 1813/4  

v k. ú. Milevsko o výměře 9 042 m2 ve vlastnictví  

 Směna proběhne s doplatkem ve prospěch města 

Milevska ve výši 93.946 Kč, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit směnnou smlouvu v předloženém znění.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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19. Terénní úpravy – Odvoz jílovité zeminy na deponii – OISM  

Usnesení č. 217/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Terénní úpravy – Odvoz jílovité zeminy“ 

v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice města Milevska o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Milevskem SM-RMM-3/2020, 

II. rozhodla, v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem SM–RMM-3/2020, uzavřít objednávku na veřejnou zakázku „Terénní úpravy – 

Odvoz jílovité zeminy“ s dodavatelem Služby Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 

Milevsko 399 01, IČ 49061186, za nabídkovou cenu 170.000 Kč bez DPH, tj. 205.700 Kč  

vč. DPH, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka ORJ ORG
Účelový 

znak
Částka v tis. Kč

2321 6121 06 6283 -180,000

3639 5169 06 6192 180,000

0,000

0,000

Přesun peněžních prostředků - převoz zeminy v PPM

Text

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM  
 

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

 

 

 

20. Smlouva o dílo – OTIS – servisní činnosti v DPS 1510 - realizace veřejné zakázky – 

OISM  

Usnesení č. 218/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „servisní činnosti na zdvihacích zařízeních  

v DPS 1510 Milevsko“ v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice města Milevska o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „servisní 

činnosti na zdvihacích zařízeních v DPS 1510 Milevsko“ se zhotovitelem OTIS a. s.,  

IČ 42324254 za nabídkovou měsíční cenu 1.362 Kč bez DPH, tj. 1648,02 Kč měsíčně vč. DPH. 

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

 

 

 

21. Žádost o odkup staršího notebooku LENOVO – OISM  

Usnesení č. 219/22 

Rada města Milevska  

souhlasí s prodejem staršího notebooku LENOVO inv. č. MEMIH0001R31 Českému 

rybářskému svazu, z. s. místní organizaci Milevsko, U Stříbrného 1373, IČ 00475866 za kupní 

cenu 1.000,00 Kč.  

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

 

 

 



8 

 

22. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ČEZ – Krizová pomoc Ukrajina – OISM  

Usnesení č. 220/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku JHC KP22/53533 – „Krizová pomoc 

2022 Ukrajina Město Milevsko“. 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka ORJ ORG
Účelový 

znak
Částka v tis. Kč

2321 01 6312 50,000

6221 5169 01 6312 50,000

50,000

50,000

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM

Příjem nadačního příspěvku - Nadace ČEZ - Krizová pomoc 

Text

Navýšení výdajů - Nadace ČEZ - Krizová pomoc 2022 Ukrajina 

Město Milevsko - neinvestiční účel - ubytování Ukrajinců

 

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

 

 

23. Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část – opakovaná – výzva  

k podání nabídky – OISM  

Usnesení č. 221/22 

Rada města Milevska  

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

na mostě přes Milevský potok – dopravní část – opakovaná“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržovací práce na mostě 

přes Milevský potok – dopravní část – opakovaná“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

IV. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

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

 

 

24. Smlouva o právu provést stavbu na parc. č. 429/3, 429/102 a 429/98 v k. ú. Milevsko  

 – OISM 

Usnesení č. 222/22 

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investor stavby paní  a pan 

 provedli prodloužení a rozšíření 

účelové komunikace na pozemku č. 429/3, 429/102 a 429/98 v k. ú. Milevsko z důvodu připojení 

pozemku parc. č. 329/83 v k. ú. Milevsko, 

II. souhlasí, aby investor stavby provedl na své náklady veškeré stavební práce spojené  

s příjezdovou komunikací včetně jedné lampy veřejného osvětlení. Pozemky uvedl do původního 

stavu a dodržel podmínky stanovené v čl. IV ve smlouvě o právu provést stavbu. 

III. schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na parc. č. 429/3, 429/102 a 429/98 v k. ú. 

Milevsko v předloženém znění. 

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

 

 

25. Informace a věci ke schválení   
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A) Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou – OSV  

Usnesení č. 223/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje s platností od 01.07.2022 přidělení bytu 1+0 č. 62 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, paní 

II. schvaluje s platností od 01.07.2022 přidělení bytu 2+0 č. 41 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, manželům  

       

III. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 11 v ulici Riegrova 145, Milevsko, dohodou  

ke dni 30.06.2022 – nájemci manželé 

   

IV. schvaluje v případě odmítnutí (úmrtí) žadatelky navrhované na přidělení výše uvedeného 

jednopokojového bytu přidělení bytu náhradnici paní 

(přidělení bytu od 01.07.2022), 

V. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemních 

smluv k přiděleným bytům a dohody o ukončení nájmu bytu.  

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

 

 

B) Výměna vodoměrů s dálkovým odečtem v objektech města – realizace veřejné zakázky  

– OISM  

Usnesení č. 224/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky „Výměna vodoměrů s dálkovým odečtem 

v objektech města“ v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice města Milevska o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020, 

II. rozhodla uzavřít jednotlivé objednávky v rozsahu dle přílohy P1 na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů s dálkovým odečtem v objektech města“ 

se zhotovitelem ista Česká republika s. r. o., IČ 61056758, za celkovou nabídkovou cenu 

dle přílohy P1 ve výši 830.100,60 Kč bez DPH, tj. 959.597,17 Kč včetně DPH,                          

III. pověřuje Ing. Michala Hermu, vedoucího odboru investic a správy majetku, podpisem 

jednotlivých objednávek v rozsahu dle přílohy P1.  

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

 

 

C) Oprava kanalizace v ul. Čs. legií, Milevsko – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

Usnesení č. 225/22 

Rada města Milevska  

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

„Oprava kanalizace v ul. Čs. legií, Milevsko“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou TRASKO BVT, s. r. o.,  

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ 06020666 za nabídkovou cenu 4.128.670,00 Kč bez DPH,  

tj. 4.995.690,70 Kč vč. DPH, 

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

v ul. Čs. legií, Milevsko“ s firmou TRASKO BVT, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,  

IČ 06020666 za nabídkovou cenu 4.128.670,00 Kč bez DPH, tj. 4.995.690,70 Kč vč. DPH. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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D) Souhlas k obchodování a k nákupu energií v rámci burzovních obchodů – OISM  

Radní hlasovali o variantě B:  

Usnesení č. 226/22 

Rada města Milevska  

I. rozhodla pokračovat v obchodování na burze s komoditami elektřina a plyn, a to na období  

1 rok, tj. 01.01.2023-31.12.2023, 

II. rozhodla uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání s Městysem Sepekov, 398 51 

Sepekov 174, IČ 00250091, 

III. rozhodla uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání s Obcí Stehlovice, Stehlovice 46, 

398 43 Bernartice u Milevska, IČ 00582051, 

IV. rozhodla uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání s Obcí Jetětice, 398 48 Jetětice 122, 

IČ 00249734, 

V. rozhodla uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání s Obcí Přeborov, Přeborov 23, 399 01 

Milevsko, IČ 00583987, 

VI. rozhodla uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání s Obcí Božetice, Božetice 17, 399 01 

Milevsko, IČ 00249556. 

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

 

 

E) Žádost o použití znaku  

Usnesení č. 227/22 

Rada města Milevska  

souhlasí s použitím znaku na základě žádosti KOMPAKT spol. s r. o. ze dne 01.06.2022,  

č. j. MM 30634/2022.  

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

 

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 10 – MM 38890/2022 – KOMPAKT spol. s r. o. - Žádost o použití znaku – vyřízeno 

usnesením č. 227/22.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin. 

 

 

 

 

 

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

starosta města                          místostarosta 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


