
č.j.: MM 76838/2022 

 
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 

 

z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 7. listopadu 2022 

od 10:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, paní Markéta Honzíková – místostarostka města,  

Mgr. Petr Barda, pan Jaroslav Kolář, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Mgr. Ivana Stráská,  

Mgr. Ondřej Šimánek, Ing. Hana Jánová. 

 

 

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 plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.11.2022 – TAJ  

3. Změna rozpočtu č. 27/2022 – OF  

4. Úprava rozpočtu - 2. ZŠ – OF  

5. Podpora významných kulturních akcí – OF  

6. Návrh na udělení odměn ředitelům zřízených příspěvkových organizací za II. pololetí roku 

2022 – OVV  

7. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

8. Změna Zásad pro poskytování finanční podpory v rámci dotačního programu Jihočeského 

kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – OSV  

9. Vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na pozemcích ve vlastnictví města Milevska 

– OŽP  

10. Dotační program „Kultura 2023“ – ORR  

11. Dotační program „Sport 2023“ – ORR  

12. Dispozice s nebytovými prostory v čp. 1401 – dříve kavárna a jídelna – OISM  

13. Modernizace Domu kultury – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

14. Nákup kanalizačních poklopů – OISM  

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – ,,Stavební úprava ul. Sokolovská“ – OISM  

16. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 – OISM  

17. Udržovací práce na střeše budovy Českého Kynologického svazu Milevsko - zrušení 

výběrového řízení – OISM  

18. Aktualizace smluvních vztahů s obchodní společností ista Česká republika s. r. o.  

– OISM  

19. Žádost spolku Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. – OISM  

20. Budoucí nákup pozemků v k. ú. Milevsko od fyzické osoby – OISM  

21. Informace a věci ke schválení   

 

 

Revize došlé pošty 
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Materiály v elektronické podobě ke všem bodům obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

 

1. Schválení zápisu 22. schůze RMM a programu 23. schůze RMM   

Usnesení č. 394/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 22. schůze RMM ze dne 24.10.2022, 

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

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

 

 

2. Přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.11.2022 – TAJ  

Usnesení č. 395/22 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 01.11.2022.  

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

 

 

3. Změna rozpočtu č. 27/2022 – OF  

Usnesení č. 396/22 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 27/2022 rozpočtové opatření č. 240 až 250 a změnu 

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

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

 

 

Na jednání se v 10:20 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D.  

Z jednání se v 10:30 vzdálil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

4. Úprava rozpočtu - 2. ZŠ – OF  

Usnesení č. 397/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje úpravu rozpočtu – plánu výnosů a nákladů příspěvkové organizace 2. základní školy 

J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko, IČ 710003640, dle 

přílohy P1, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka
Účelový 

znak
ORJ ORG Částka v tis. Kč

3113 6351 0 03 306 -389,84054

0,00000

-389,84054

Text

Snížení výdajů v důsledku nerealizace pořízení řídícího systému 

vytápění od firmy FLOWBOX v r. 2022

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM  

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

 

 

Na jednání se v 10:40 vrátil JUDr. Kupec, Ph.D.  
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5. Podpora významných kulturních akcí – OF  

Usnesení č. 398/22 

Rada města Milevska  

schvaluje finanční podporu významných kulturních akcí pořádaných v roce 2023 příspěvkovou 

organizací Dům kultury Milevsko, IČ 48257460, dle přílohy P1, 

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

 

 

6. Návrh na udělení odměn ředitelům zřízených příspěvkových organizací za II. pololetí 

roku 2022 – OVV  

Usnesení č. 399/22 

Rada města Milevska  

schvaluje vyplacení odměn dle přílohy P1:   

a) PaedDr. Martinu Hrychovi, řediteli 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko, okres Písek 

b) Mgr. Michalu Divíškovi, řediteli 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko, okres Písek  

c) Bc. Marcele Brčkové, DiS., ředitelce Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, 399 01 

Milevsko, okres Písek 

d) Mgr. Romaně Fialové, ředitelce Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226, 399 01 

Milevsko, okres Písek 

e) Bc. Marcele Fořtové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, 399 01 

Milevsko, okres Písek 

f) Kateřině Pichové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380, 399 01 

Milevsko, okres Písek 

g) Mgr. Marii Jarošové, ředitelce Sociálních služeb Města Milevska, 5. května 1510, 399 01 

Milevsko, okres Písek 

h) Mgr. Vítu Kratochvílovi, řediteli Domu kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, 

okres Písek 

i) Ing. Petře Bláhové, ředitelce Městské knihovny v Milevsku, nám. E. Beneše 1, 399 01 

Milevsko, okres Písek 

j) Vladimíru Šindelářovi, řediteli Milevského muzea, Klášterní 557, 399 01 Milevsko, okres 

Písek 

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

 

 

7. Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou – OSV  

Usnesení č. 400/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje s platností od 01.12.2022 přidělení bytu 1+0 č. 60 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

  

II. schvaluje s platností od 01.12.2022 přidělení bytu 1+0 č. 26 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

   

III. schvaluje s platností od 01.12.2022 přidělení bytu 1+0 č. 59 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

  

IV. schvaluje s platností od 01.12.2022 přidělení bytu 1+0 č. 2 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, 

   



4 

 

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

bytů přidělení bytů náhradníkům v následujícím pořadí (přidělení bytů od 01.12.2022): 

• – 1. náhradník, 

•  – 2. náhradník, 

• – 3. náhradník, 

• – 4. 

náhradník, 

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

smluv k přiděleným bytům.  

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

 

 

8. Změna Zásad pro poskytování finanční podpory v rámci dotačního programu 

Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – OSV  

Usnesení č. 401/22 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s tím, aby finanční dary v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“ byly vypláceny před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

městem Milevskem a Jihočeským krajem, 

II. schvaluje změny článku VIII. odst. 2 a článku X. Zásad pro poskytování finanční podpory 

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“, které nově 

zní takto: 

Článek VIII. odst. 2: Výplata finančních prostředků je realizována do 30 dnů od projednání 

žádosti v Radě města Milevska, nejpozději do 31.01.2023. 

Článek X.: Upravené znění těchto zásad bylo schváleno dne 07.11.2022 usnesením RMM  

č. …/22 s platností od 07.11.2022 do 31.01.2023 a nabytím účinnosti dne 07.11.2022. 

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

 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na pozemcích ve vlastnictví města 

Milevska – OŽP  

Usnesení č. 402/22 

Rada města Milevska  

schvaluje návrh „Vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na pozemcích ve vlastnictví 

města Milevska“ v předloženém znění.  

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

 

 

10. Dotační program „Kultura 2023“ – ORR  

Radní hlasovali o variantě č. 2: 

Usnesení č. 403/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje pravidla dotačního programu „Kultura 2023“ v předloženém znění dle přílohy P2, 

II. schvaluje nové formuláře žádosti o dotaci v dotačním programu „Kultura 2023“ dle přílohy 

P3, 

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

„Kultura 2023“ dle přílohy P4. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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11. Dotační program „Sport 2023“ – ORR  

Usnesení č. 404/22 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí 

a) pravidla dotačního programu „Sport 2023“ v předloženém znění dle přílohy P1, 

b) formulář žádosti o dotaci, formulář čestného prohlášení, formulář F1 – Závěrečná zpráva  

k vyúčtování dotace a formulář F2 – Potvrzení o působení ve sportovním klubu, organizaci, 

spolku aj. dle přílohy P2, 

c) znění návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sport 

2023“. 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit dotační program „Sport 2023“ 

v předloženém znění. 

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

 

 

Z jednání v 11.25 odešel Mgr. Barda.  

 

 

12. Dispozice s nebytovými prostory v čp. 1401 – dříve kavárna a jídelna – OISM  

Usnesení č. 405/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje opakovaně zveřejnit záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 106 v čp. 1401 

Libušina Milevsko s minimálním měsíčním nájemným 6.884 Kč za celý prostor v předloženém 

znění,  

II. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 102 v čp. 1401 Libušina 

Milevsko s minimálním měsíčním nájemným 12.370 Kč za celý prostor v předloženém znění.  

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

 

 

13. Modernizace Domu kultury – vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

Usnesení č. 406/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele pro část A podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“,  

II. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem zadávacího řízení UNIKO 

PÍSEK, s. r. o., se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek Hradiště, IČ 46679405, za nabídkovou 

cenu 14.411.191,00 Kč bez DPH, tj. 17.437.541,11 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na část A veřejné zakázky s názvem „Modernizace 

budovy Domu kultury Milevsko“ s účastníkem zadávacího řízení UNIKO PÍSEK, s. r. o.,  

se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek Hradiště, IČ 46679405, za nabídkovou cenu 

14.411.191,00 Kč bez DPH, tj. 17.437.541,11 Kč vč. DPH, pakliže tento účastník zadávacího 

řízení předloží originály či úředně ověřené kopie ve smyslu § 122 odst. 3 zákona o zadávání 

veřejných zakázek a dojde tak k naplnění veškerých zákonných a zadávacích podmínek, 

IV. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na část A veřejné zakázky s názvem 

„Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“ na realizaci víceprací s UNIKO PÍSEK, s. r. o., 

se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek Hradiště, IČ 46679405, za nabídkovou cenu 

1.542.919 Kč bez DPH, tj. 1.866.932 Kč vč. DPH, tzn. že celková cena díla včetně dodatku č. 1 

činí 15.954.110 Kč bez DPH, tj. 19.304.473,10 vč. DPH. 

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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14. Nákup kanalizačních poklopů – OISM  

Usnesení č. 407/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup kanalizačních poklopů“, 

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

malého rozsahu města Milevska, uzavřít objednávku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Nákup kanalizačních poklopů“ s dodavatelem TECAM PCV a. s., Kotrčova 304/2, 503 01 

Hradec Králové – Plotiště nad Labem, IČ 60933623 za nabídkovou cenu 248.888,80 Kč  

bez DPH, tj. 301.155, 45Kč vč. DPH. 

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

 

 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – ,,Stavební úprava ul. Sokolovská“ – OISM  

Usnesení č. 408/22 

Rada města Milevska  

I. souhlasí, aby investor stavby „Stavební úprava ul. Sokolovská Milevsko“ – město Milevsko,  

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, provedlo uložení inženýrských sítí. Nové 

inženýrské sítě jsou navrženy na pozemku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje parcelní číslo 

1609/2 v k. ú. Milevsko.  

II. schvaluje předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi městem Milevskem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 

2133/10, 370 10 České Budějovice.  

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

 

16. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 – OISM  

Usnesení č. 409/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2023 pro město 

Milevsko, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit předložený návrh na úpravu ceny 

vodného a stočného na rok 2023, platnou od 01.01.2023 (dvousložková cena vodného  

a stočného), pohyblivá složka domácnosti 80,14 Kč/m3 a roční paušál dle velikosti vodoměru 

(pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem. Roční 

nájem pro ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ve výši 9.029.000 Kč za rok. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

III. rozhodla o uzavření dodatku č. 26 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.01.1996. 

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

 

 

17. Udržovací práce na střeše budovy Českého Kynologického svazu Milevsko – zrušení 

výběrového řízení – OISM  

Usnesení č. 410/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí průběh výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce 

na střeše budovy Českého Kynologického svazu, Milevsko“, 
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II. ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce na střeše budovy 

Českého Kynologického svazu, Milevsko“. 

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

 

 

18. Aktualizace smluvních vztahů s obchodní společností ista Česká republika s. r. o.  

– OISM  

Usnesení č. 411/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na aktualizaci a rozšíření smluvních vztahů s obchodní společností ista Česká 

republika, s. r. o., 

II. rozhodla uzavřít dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě č. 19/A/03/BH ze dne 06.06.2003 

s obchodní společností ista Česká republika, s. r. o., IČ 61056758, s aktualizací a rozšířením 

smluvních vztahů v předloženém znění. 

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

 

 

19. Žádost spolku Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. – OISM  

Radní v bodě II. hlasovali o variantě B:  

Usnesení č. 412/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí žádost spolku Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., se sídlem Sažinova 763, 

399 01 Milevsko, IČ 22835873,  

II. rozhodla nevyhovět žádosti a požadovat nadále úhradu nájemného v plné měsíční  

výši 7.813 Kč dle nájemní smlouvy č. Sml 0215/2022 ze dne 31.01.2022,  

III. rozhodla odložit platbu nájemného o 3 měsíce nájemci nebytových prostor č. 107 v čp. 123 

nám. E. Beneše, spolku Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., se sídlem Sažinova 763, 399 01 

Milevsko, IČ 22835873, počínaje měsícem lednem 2023.  

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

 

 

20. Budoucí nákup pozemků v k. ú. Milevsko od fyzické osoby – OISM  

Usnesení č. 413/22 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit budoucí nákup pozemků parc. č. 465/7 

o výměře 121 m2 a 465/8 o výměře 6665 m2 v k. ú. Milevsko z vlastnictví  

 do vlastnictví města Milevska, se sídlem  

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 0249831, za cenu 588 Kč za 1 m2, tj. celkovou částku 

3 990 168 Kč, určenou dle znaleckého posudku č. 4403/116/22 ze dne 17.07.2022, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

v předloženém znění. 

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

 

 

21. Informace a věci ke schválení   
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A) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Milevský zpravodaj 

Usnesení č. 414/22 

Rada města Milevska  

schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.12.2012 mezi městem Milevskem  

a společností SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČ 25524291, s účinností 

od 01.12.2022 v předloženém znění. 

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

 

 

B) Plán jednání RMM a ZMM  

Usnesení č. 415/22 

Rada města Milevska  

schvaluje Plán jednání RMM a ZMM do konce roku 2022 v předloženém znění.  

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

 

 

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

   

 

Jednání bylo ukončeno v 12:40 hodin. 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.                Markéta Honzíková v. r.   

starosta města                          místostarostka  

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


