
č.j.: MM 82432/2022 

 
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 25. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. listopadu 2022 

od 15:30 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 25. 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 zápisů 23. a 24. schůze RMM a programu 25. schůze RMM   

2. Přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.11.2022 – TAJ  

3. Změna rozpočtu č. 29/2022 – OF  

4. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2023 – OF  

5. Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období 2024–2026 – OF  

6. Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě číslo O2OP/832070 – KVM  

7. Přeprava občanů města Milevska nad 70 let věku – OSV  

8. Dotační program „Sociální a související služby 2023“ – OSV  

9. Poskytnutí peněžitých darů v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“ – OSV                            

10. Ukončení záměru změnit nájemní smlouvu k prostoru č. 101 v čp. 97 – OISM    

11. Přechod nájmu bytu dle zákona – OISM  

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

zadávacích podmínek – OISM  

13. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a dodatek č. 16 k nájemní smlouvě – ZD Milevsko  

– OISM 

14. Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1002 a části pozemku parc. č. 1003 v k. ú. 

Rukáveč – vyhlášení záměru – OISM  

15. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – Czech Solar Energy Project a. s. – OISM  

16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí s Královskou kanonií premonstrátů  

na Strahově – OISM  

17. Žádost fyzických osob o směnu části pozemku parc. č. 412/17 za část pozemku parc.  

č. 411/4, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru. Návrh dopisu na majetkové vypořádání.  

– OISM  

18. Žádost fyzických osob o směnu části pozemku parc. č. 2003/4 a 1899/3  

za část pozemku parc. č. 1863, v k. ú. Milevsko – OISM  

19. Nákup stojatého ohřívače vody – Růžek – OISM  

20. Informace a věci ke schválení   

 

 

Materiály v elektronické podobě ke všem bodům obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  
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1. Schválení zápisů 23. a 24. schůze RMM a programu 25. schůze RMM   

Usnesení č. 418/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje zápis 23. schůze RMM ze dne 07.11.2022 a zápis 24. schůze RMM ze dne 

14.11.2022, 

II. schvaluje program 25. schůze RMM rozšířený o bod A).   

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

 

 

2. Přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.11.2022 – TAJ  

Informace k materiálu podal pan starosta.  

Usnesení č. 419/22 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 15.11.2022.  

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

 

 

Na jednání se v 15:45 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

3. Změna rozpočtu č. 29/2022 – OF  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Mgr. Stráská poukázala na nevhodnost převodu finančních prostředků z oprav na jiné položky.  

Usnesení č. 420/22 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 29/2022 rozpočtové opatření č. 253 až 266 a změnu 

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

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

 

 

4. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2023 – OF  

Na jednání se v 16:15 dostavil Mgr. Barda.  

Informace k bodu podal pan starosta a paní tajemnice.  

JUDr. Kupec, Ph.D. zmínil v diskuzi ul. Sokolovskou, projektovou dokumentaci ul. Havlíčkova  

a projektovou dokumentaci tenisového areálu v Bažantnici.   

Sokolovská ulice bude řešena kompletním materiálem s variantami řešení včetně financování.   

Havlíčkova ulice bude doplněna do komentáře návrhu rozpočtu na rok 2023.  

O zařazení finančních prostředků na projektovou dokumentaci tenisového areálu Bažantnice  

do rozpočtu na rok 2023 bylo následně hlasováno:  

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

Usnesení nebylo přijato.  
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Usnesení č. 421/22 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit: 

a) Rozpočet města Milevska na rok 2023 s celkovými příjmy 279.257,64 tis. Kč, 

celkovými výdaji 305.171,60 tis. Kč a schodkem rozpočtu ve výši -25.913,96 tis. Kč, 

který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořeným z minulých let,  

ve formě závazných ukazatelů dle přílohy č. 1, 

b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 

6.973 tis. Kč,  

c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření  

ve výši 32.886,96 tis. Kč, 

d) Přehled plánu investic a oprav města Milevska na rok 2023 dle přílohy č. 2, 

e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2023 se základním přídělem 3 % 

z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 1.518,72 tis. Kč a čerpáním fondu  

ve výši 1.780,0 tis. Kč dle přílohy č. 3, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska zmocnit 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. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska zmocnit Městský úřad Milevsko  

v rámci provádění interních změn tyto osoby na pozicích takto: 

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

 

 

Z jednání se v 16:35 vzdálil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období 2024–2026 – OF  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 422/22 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit Střednědobý výhled rozpočtu města 

Milevska na období let 2024 – 2026 dle přílohy č. 1, 



4 

 

II. doporučuje schválit seznam potřebných investičních akcí uvedených v příloze č. 2. 

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

 

 

Na jednání se v 17:05 vrátil JUDr. Kupec, Ph.D. a následně bylo jednání RMM přerušeno 

z důvodu konání Valné hromady SMM a SPOS.  

 

 

V 18:00 pokračovalo jednání Rady města Milevska.  

  

 

6. Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě číslo O2OP/832070 – KVM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 423/22 

Rada města Milevska  

rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě číslo O2OP/832070, SML 0277/2019  

ze dne 31.10.2019 se společnostní O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  

Praha 4 - Michle, IČ 60193336, v předložením znění. 

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

 

 

7. Přeprava občanů města Milevska nad 70 let věku – OSV  

Informace k bodu podal pan starosta.  

OSV zajistí informovanost občanů s ohledem na změnu přepravy.  

Usnesení č. 424/22 

Rada města Milevska  

I. rozhodla, v souladu s článkem 3 odst. 2 směrnice města Milevska SM-RMM-3/2020  

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem, využít pro zajištění přepravy 

občanů města Milevska nad 70 let věku na linkách 360852, 360841, 360846, 360857, 360845  

a 360849 přepravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., Hálkova 781/9, 370 04 České 

Budějovice, IČ 26060451, 

II. schvaluje předložený návrh Smlouvy o zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let 

věku na kalendářní rok 2023. 

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

 

 

8. Dotační program „Sociální a související služby 2023“ – OSV  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 425/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí  

a) návrh dotačního programu „Sociální a související služby 2023“, 

b) návrh Žádosti o dotaci města Milevska z dotačního programu „Sociální a související 

služby 2023“ a s ní související dokumenty (vyúčtování poskytnuté dotace, čestné 

prohlášení žadatele o dotaci),  

c) návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok 

2023, 
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II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit dotační program „Sociální a související 

služby 2023“ v předloženém znění. 

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

 

 

9. Poskytnutí peněžitých darů v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“ – OSV                            

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 426/22 

Rada města Milevska  

schvaluje 

a) poskytnutí peněžitého daru ve výši 4 000 Kč žadatelům o podporu v programu 

Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ uvedeným v příloze P1, 

b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 000 Kč žadatelům o podporu v programu 

Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ uvedeným v příloze P2, 

c) neposkytnutí peněžitého daru žadatelům o podporu v programu Jihočeského kraje „My 

v tom Jihočechy nenecháme II“ uvedeným v příloze P3.  

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

 

 

10. Ukončení záměru změnit nájemní smlouvu k prostoru č. 101 v čp. 97 – OISM    

Informace k bodu podal pan starosta.  

Mgr. Šimánek upozornil na nízkou výši nájmu.  

Usnesení č. 427/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí ukončení zveřejněného záměru změnit nájemní smlouvu,   

II. schvaluje dodatkem č. 17 změnit nájemní smlouvu č. MM 168/2008 ze dne 12.11.1991 

v postavení společných nájemců prostoru sloužícího podnikání č. 101 (pánské kadeřnictví)  

v čp. 97, ul. 5. května Milevsko, kdy od 01.01.2023 stávajícího společného nájemce,  

Hanu Neuschelovou, IČ 12334367, nahradí nový společný nájemce, Petra Koubová,  

IČ 09356029. 

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

 

 

11. Přechod nájmu bytu dle zákona – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 428/22 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 2 v čp. 391 Husovo nám. Milevsko, jako následek smrti 

nájemce, dle ustanovení 

§ 2279 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy nájem přechází na člena nájemcovy 

domácnosti, na manželku nájemce,

II. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu, přechod nájmu bytu č. 2 v čp. 391 Husovo nám. 

Milevsko, s  

III. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemní smlouvy.   

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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12. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska – pověření k vypracování 

zadávacích podmínek – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 429/22 

Rada města Milevska  

pověřuje Pojišťovací makléřství INPOL a. s., Za Tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov,  

IČ 63998599 vypracováním zadávacích podmínek k podlimitní veřejné zakázce „Výběr 

pojistitele pro pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za újmu města Milevska“  

na období od 03/2023 do 02/2026 a návrhu postupu při jeho výběru. 

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

 

 

13. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a dodatek č. 16 k nájemní smlouvě – ZD Milevsko  

– OISM 

Informace k bodu podal pan starosta.  

Mgr. Šimánek upozornil na nízkou výši nájmu.  

Usnesení č. 430/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě se ZD Milevsko IČ 00112470 v předloženém 

znění,  

II. schvaluje dodatek č. 16 k nájemní smlouvě se ZD Milevsko, IČ 00112470 v předloženém 

znění. 

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

 

Z jednání se v 18:20 vzdálil JUDr. Kupec, Ph.D., na jednání se vrátil v 18:22.  

 

 

14. Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1002 a části pozemku parc. č. 1003 v k. ú. 

Rukáveč – vyhlášení záměru – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 431/22 

Rada města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části poz. parcely č. 1002 o výměře cca 50 m2 a části 

poz. parc. č. 1003 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Rukáveč, paní 

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

 

 

15. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – Czech Solar Energy Project a. s. – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 432/22 

Rada města Milevska  

schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě se spol. Czech Solar Energy Project a. s., IČ 28960599 

v předloženém znění.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí s Královskou kanonií premonstrátů  

na Strahově – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta a sdělil, že jednání s Královskou kanonií premonstrátů 

pokračuje.   

Usnesení č. 433/22 

Rada města Milevska  

rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nemovitostí VS -876, Sml 0286/2011 mezi 

pronajímatelem Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, se sídlem Strahovské nádvoří  

č. 1/132, 118 00 Praha 1, IČ 00415090, nájemcem příspěvkovou organizací Milevské muzeum,  

se sídlem Klášterní 557, 399 01 Milevsko, IČ 00374652 a zřizovatelem příspěvkové organizace 

Milevské muzeum městem Milevskem, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,  

IČ 00249831 o prodloužení nájmu budovy čp. 557, postavené na stavební parcele parc. č. 540/2 

k. ú. Milevsko v předloženém znění. 

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

 

 

17. Žádost fyzických osob o směnu části pozemku parc. č. 412/17 za část pozemku parc.  

č. 411/4, v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru. Návrh dopisu na majetkové vypořádání.  

– OISM  

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

 

 

18. Žádost fyzických osob o směnu části pozemku parc. č. 2003/4 a 1899/3  

za část pozemku parc. č. 1863, v k. ú. Milevsko – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Usnesení č. 434/22 

Rada města Milevska  

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nevyhlásit záměr na směnu části pozemkové parcely 

č. 1863, v k. ú. Milevsko o výměře cca 200 m2 ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. 

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, za část pozemkové parcely č. 2003/4 a 1899/3, v k. ú. Milevsko 

o celkové výměře cca 200 m2, v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 

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

 

 

19. Nákup stojatého ohřívače vody – Růžek – OISM  

Informace k bodu podal pan starosta.  

Radní hlasovali variantu A:  

Usnesení č. 435/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje návrh na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 2 ks stojatých ohřívačů 

vody“, 

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 2 ks stojatých ohřívačů vody“ s dodavatelem DRUKOV družstvo, Cejl 18, 656 56 Brno 

za nabídkovou cenu 318.000 Kč bez DPH, tj. 384.780 Kč vč. DPH.  
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III. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku Ing. Michala Hermu podpisem 

objednávky na realizaci. 

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

 

 

20. Informace a věci ke schválení   

 

A) Zřízení komisí Rady města Milevska, volba předsedů a členů komisí – TAJ 

Usnesení č. 436/22 

Rada města Milevska 

I. zřizuje sportovní komisi a volí předsedu a členy sportovní komise Rady města Milevska 

v tomto složení: 

• MVDr. Lukáš Dolejš – předseda komise  

• Ing. Pavel Fleischmann 

• Martin Novák  

• Luboš Pecháček 

• Jaroslav Peták  

• Hana Pipková 

• MUDr. Martin Šimeček  

II: zřizuje sociální komisi a volí předsedkyni a členy sociální komise Rady města Milevska 

v tomto složení: 

• Mgr. Ludmila Kolářová – předsedkyně komise  

• Mgr. Marie Jarošová 

• Jitka Hejná 

• Bc. Hana Maťhová  

• Jana Špánková  

• Marek Vála 

III: zřizuje bytovou komisi a volí předsedkyni a členy bytové komise Rady města Milevska 

v tomto složení: 

• Mgr. Marie Jelenová – předsedkyně komise  

• JUDr. Oldřich Kofroň  

• Lukáš Nevolný  

• Filip Špánek, DiS. 

• Blanka Válová  

IV. zřizuje investiční a dopravní komisi a volí předsedu a členy investiční a dopravní komise 

Rady města Milevska v tomto složení: 

• JUDr. Martin Kupec, Ph.D. – předseda komise  

• Ing. Bohuslav Beneš  

• Ing. František Hadáček  

• Michal Horek  

• Vladislav Horek  

• Ing. František Jedlička  

• Ing. Václav Pavlečka  

• Ing. arch. Klára Šťastná  

V. zřizuje komisi životního prostředí a volí předsedkyni a členy komise životního prostředí Rady 

města Milevska v tomto složení: 

• Mgr. Vlasta Machartová – předsedkyně komise  

• PhDr. Jiří Kálal  

• Jaroslav Kolář 

• Ing. Jitka Šindelářová  

• Mgr. Zbyněk Vácha 
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VI. zřizuje komisi pro občanské záležitosti Rady města Milevska a její členy v tomto složení: 

• Věra Beranová  

• Anna Čunátová  

• Marie Kalinová  

• Jiřina Klímová  

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

 

 

 

 

 

 

Revize došlé pošty 

 

 

 

 

  

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta města                          místostarostka  

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


