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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva  č.  20       dne 22.02.2017            ORR201702Z 
 

Žádost o poskytnutí příspěvku při realizaci staveb obecného zájmu a 
veřejné zeleně dle směrnice SM 03 RMM - ul. Reichnerova 

 
Právní rámec:    Požadavek dle měrnice SM 03 RMM, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,  
                           v platném znění, zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
                           územních rozpočtů, v platném znění 
 
 
Předkladatel:  Mgr. Martin Třeštík              ...………………………… 
   místostarosta    
 
Vztah k rozpočtu:    Navýšení výdajů rozpočtu v případě poskytnutí příspěvku.          
 
 
1. Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Milevska 
 
schvaluje  

poskytnout žadateli Ing. Marku Masopustovi příspěvek na realizaci staveb obecného zájmu a 
veřejné zeleně dle směrnice SM 03 RMM ve výši 50.000 Kč na jeden byt, dle žádosti 7 x 
50.000 = 350.000 Kč, po dokončení celé lokality a předání akce městu 

 
 
2. Důvodová zpráva  

ORR obdržel žádost Ing. Marka Masopusta na dotaci dle směrnice SM 03 RMM - příspěvek 
při realizaci staveb obecného zájmu a veřejné zeleně. Jedná se o další provedenou výstavbu 
v ul. Reichnerova. V roce 2015 se projednávala žádost na příspěvek na zainvestování této 
ulice. Žadatel tehdy předložil přehled nákladů na celou akci a další potřebné doklady. 
Zastupitelstvo, na základě doporučení RMM – č. usn. 130/15, svým usn. č. 53/15 schválilo 
Ing. Marku Masopustovi výjimku ze směrnice SM 03 RMM „Zásady pro poskytování pomoci 
při realizaci staveb obecného zájmu a veřejné zeleně“ spočívající v odlišném postupu při 
podávání žádosti - žádost o příspěvek až po realizaci akce.  Dále rozhodlo poskytnout 
příspěvek pouze na již zrealizované byty a ne na počet bytů dle zainvestovaných pozemků. 
Následně schválilo i veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí schváleného příspěvku.  

V souladu s výše uvedenými usneseními je podána i současná žádost. Ing. Marek Masopust 
dokončil v lokalitě další bytový dům o 7 bytech a požaduje 7 x 50 tis. Kč, což je dle SM 03 
RMM maximální možná částka. 

RMM doporučila ZMM poskytnout tento příspěvek až poté, co bude komunikace v lokalitě 
dokončena a předána městu. Komunikace nemá položenu vrchní vrstvu asfaltu. 

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení:       Ing. Petr Švára                      13.02.2017 
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1. Příloha P1 – Žádost o příspěvek včetně příloh 


