
č.j.: MM 15581/2023 

 
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 8. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 20. března 2023 od 15:00 hodin 

v Městské knihovně v Milevsku a dále pak 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. 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 8. schůze RMM   

2. Seznámení s Výroční zprávou knihovny 

3. Přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.03.2023 – TAJ  

4. Změna rozpočtu č. 7/2023 – OF  

5. Přezkum hospodaření za roky 2023-2026 – OF  

6. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2022 – OF  

7. Úprava rozpočtu - 2. ZŠ – OF  

8. Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostor – stánek v amfiteátru Domu kultury 

Milevsko – OF  

9. Pravidla ukládání odpadů do úložiště skládky Jenišovice a úprava smluvních vztahů 

v odpadovém hospodářství – OŽP 

10. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Milevska 

– OŽP  

11. Pronájem části pozemku parc. č. 541/11 v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru – OISM 

12. Žádost o umístění billboardu na parc. č. 665/2 v k. ú. Milevsko – OISM  

13. Bezúplatné užívání (výpůjčka) části pozemkové parc. č. 407/3 v k. ú. Milevsko  

– vyhlášení záměru – OISM  

14. Smlouva budoucí na zřízení VB – „Milevsko Nádražní Jitex úprava kab. VN+NN“  

– OISM  

15. Žádost o koupi části nemovitosti čp. 1401 (dům s pečovatelskou službou) – OISM 

16. Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko – výzva 

k podání nabídky – OISM  

17. Postup při nakládání s byty v domech ve vlastnictví města Milevsko – OISM  

18. Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.04.2023–31.03.2024 – výběrové 

řízení – OISM  

19. Žádost ZD Hrejkovice o propachtování pozemkových parcel v k. ú. Klisín a v k. ú. 

Něžovice – vyhlášení záměru – OISM  

20. Nabídka na bezúplatný převod nepotřebného majetku SSMM – elektrická polohovací lůžka 

vč. matrací, pečovatelské noční stolky – OISM  

21. Pronájem pozemku parc. č. 943/13 a části pozemku parc. č. 943/21 v k. ú. Milevsko  

– ukončení záměru – OISM  

22. Účast města v elektronické aukci pozemku parc. č.  373/87 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – OISM  
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23. Žádost fyzických osob o směnu části pozemku parc. č. 412/17 za část pozemku parc. 

č. 411/4 v k. ú. Milevsko. Návrh dopisu na majetkové vypořádání částí pozemků v ulici 

Alšova. – OISM  

24. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1961/56 k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

– OISM  

25. Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie – vyhodnocení veřejné 

zakázky – OISM  

26. Projednání petice – výstavba bytového domu v zadním traktu Jarlochovy a Masarykovy 

ulice a stanovení všeobecných podmínek výstavby – OVV  

27. Podpora Jihočeské hospodářské komory formou daru – ORR 

28. Zpráva o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2022 a plán činností Sportovní komise 

RMM v roce 2023 – ORR  

29. Informace a věci ke schválení   

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě ke všem bodům obdrželi všichni členové RMM. Písemné 

materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi tři dopisy. 

 

1. Zahájení a schválení programu 8. schůze RMM   

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 8. schůzi Rady města Milevska a konstatoval, že Rada 

města Milevska je schopna usnášet se o všech bodech programu. 

 

K zápisu z jednání dne 06.03.2023 nebyly vzneseny žádné námitky, byl tedy prohlášen za 

schválený.  

 

Informace k programu uvedl pan starosta a informoval o úpravě usnesení bodu č. 15. Žádost 

o koupi části nemovitosti čp. 1401 (dům s pečovatelskou službou) – OISM.  

Usnesení č. 84/23 

Rada města Milevska  

schvaluje program 8. schůze Rady města Milevska v předloženém znění.  

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

 

 

2. Seznámení s Výroční zprávou knihovny 

Výroční zprávu představila Ing. Petra Bláhová, ředitelka Městské knihovny v Milevsku.  

Usnesení č. 85/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí výroční zprávu Městské knihovny v Milevsku.  

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

 

 

3. Přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska k 14.03.2023 – TAJ  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 86/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí přehled plnění usnesení z jednání Rady města Milevska ke 14.03.2023.  

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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4. Změna rozpočtu č. 7/2023 – OF  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 87/23 

Rada města Milevska  

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 7/2023 rozpočtová opatření RO 35 až RO 38 a změnu 

závazných ukazatelů rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle přílohy OF082301R_P1. 

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

 

 

5. Přezkum hospodaření za roky 2023-2026 – OF  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Mgr. Stráská poukázala na jiný vhodnější název materiálu, kdy by měl být zmíněn i výběr 

auditora. Dále informovala o možnosti přezkumu JčK bezplatně.  

Usnesení č. 88/23 

Rada města Milevska  

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření města Milevska 

uzavřené dne 01.06.2021 se společností Audit OBCE, s. r. o., IČ 27110753, se sídlem Klatovská 

371, Příbram, dle přílohy OF082302R_P1. 

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

 

 

Na jednání se v 16:00 dostavil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

6. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2022 – OF  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Mgr. Stráská požaduje z důvodové zprávy vypustit sdělení: „RMM nese za účetnictví města 

odpovědnost.“ a zároveň upozorňuje na potřebu při zpracování této zprávy v následujících letech 

uvádět také číselná data z rozvahy. 

Usnesení č. 89/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku 

inventarizace majetku a závazků města Milevska za rok 2022, uvedenou v příloze 

OF082303R_P1. 

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

 

 

7. Úprava rozpočtu - 2. ZŠ – OF  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 90/23 

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 OF082304R_P1, 
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II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka
Účelový 

znak
ORJ ORG Částka v tis. Kč

3113 6351 04 306 228,00000

0,000

228,000

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM

Text

Navýšení prostředků na investice - pořízení řídícího systému 

vytápění od firmy FLOWBOX

 

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

 

 

8. Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostor – stánek v amfiteátru Domu 

kultury Milevsko – OF  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 91/23 

Rada města Milevska  

I. bere na vědomí Protokol o vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostor v Domě 

kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, stánek rychlého občerstvení v amfiteátru DK, 

ze dne 09.03.2023, 

II. schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou organizací 

Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, IČ 48257460 a společností 

Spokr, s. r. o., 17. listopadu 549, 391 43 Mladá Vožice, IČ 25173006, ve znění dle přílohy 

OF082305R_P2, 

III. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko Mgr. Víta Kratochvíla 

podpisem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 

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

 

 

Jednání bylo v 16:25 přerušeno konáním VH společností SPOS a SMM a pokračovalo v 17:45.  

 

 

9. Pravidla ukládání odpadů do úložiště skládky Jenišovice a úprava smluvních vztahů 

v odpadovém hospodářství – OŽP 

Tento bod byl po diskuzi stažen z programu jednání.  

 

 

 

10. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města 

Milevska – OŽP  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 92/23 

Rada města Milevska  

schvaluje pokácení 1 ks dubu a 1 ks javoru na pozemku parc. č. 546/8 v k. ú. Milevsko.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
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11. Pronájem části pozemku parc. č. 541/11 v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru – OISM 

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 93/23 

Rada města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 541/11 v k. ú. Milevsko, 

o výměře cca 15 m2, České poště, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, 

IČ 47114983 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální 

výši 7.250 Kč bez DPH za rok.     

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

 

 

12. Žádost o umístění billboardu na parc. č. 665/2 v k. ú. Milevsko – OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 94/23 

Rada města Milevska  

rozhodla nevyhlásit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 665/2 v k. ú. Milevsko, o výměře 

cca 10 m2, společnosti MVD market, s. r. o.  

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

 

 

13. Bezúplatné užívání (výpůjčka) části pozemkové parc. č. 407/3 v k. ú. Milevsko  

– vyhlášení záměru – OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Mgr. Šimánek se dotázal na podrobnosti bezúplatného užívání, vysvětlila paní místostarostka.  

Usnesení č. 95/23 

Rada města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemkové parcely č. 407/3 v k. ú. Milevsko, 

o výměře cca 35 m2, ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 

Milevsko,   

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

 

 

14. Smlouva budoucí na zřízení VB – „Milevsko Nádražní Jitex úprava kab. VN+NN“  

– OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 96/23 

Rada města Milevska  

I.  souhlasí, aby investor stavby, společnost EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 

602 00 Brno, IČ 28085400, DIČ CZ28085400, provedl výměnu kabelu mezi trafo stanicí 

Na Sídlišti – TS Jitex, dále umístění VN kabelů pod budovou bývalého Jitexu a v místě špatného 

přístupu do TS Jitex. Výměnou kabelového vedení budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města 

Milevska parc. č. 484/14, 501/4, 1611/2, 3122 v k. ú. Milevsko,    

II. schvaluje předložený návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 

IČ 28085400, DIČ CZ28085400, dle přílohy OISM082304R_P1 a OISM082304R_P1.1,   
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III. toto usnesení nenahrazuje stavební povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů, 

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.    

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

 

 

15. Žádost o koupi části nemovitosti čp. 1401 (dům s pečovatelskou službou) – OISM 

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Radní hlasovali o novém návrhu usnesení:  

Usnesení č. 97/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí žádost o koupi části nemovitosti podanou společností Pekařství 

U Malých, s. r. o., IČ 05596670, dle přílohy OISM082305R_P1, a z důvodu stávajícího 

zástavního práva ukládá OISM nepokračovat v procesu směřujícímu k prodeji části 

nemovitosti čp. 1401 (dům s pečovatelskou službou), Libušina, Milevsko. 

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

 

 

16. Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko – výzva 

k podání nabídky – OISM  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 98/23 

Rada města Milevska  

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava střechy sportovní haly na 

adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko“ dle přiložené přílohy OISM082306R_P1, 

II. vyhlašuje zadávací řízení, zjednodušené podlimitní řízení, uveřejněním výzvy na profilu 

zadavatele na veřejnou zakázku „Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 

1034, Milevsko“, bez oslovení konkrétních dodavatelů, 

III. rozhodla hodnotit veřejnou zakázku bez použití e-aukce,  

IV. pověřuje uživatele certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK otevřením nabídek, 

V. jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

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

 

 

17. Postup při nakládání s byty v domech ve vlastnictví města Milevsko – OISM  

Informace k bodu uvedl pan starosta, doplnila paní místostarostka.  

Usnesení č. 99/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí postup při nakládání s byty v domech ve vlastnictví města Milevska dle přílohy 

OISM082307R_P1.  

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

 

 

18. Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.04.2023–31.03.2024 – výběrové 

řízení – OISM  

Informace k bodu uvedl pan starosta, doplnila paní místostarostka.  
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Radní hlasovali nejprve o I. a II., následně samostatně o III. návrhu usnesení:  

Usnesení č. 100/23 

Rada města Milevska  

I. schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úklid budov v majetku města Milevska 

pro období 01.04.2023–31.03.2024“, 

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

malého rozsahu města Milevska, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.04.2023–31.03.2024“ s dodavatelem 

Služby Města Milevska spol. s r. o., IČ 49061186, Karlova 1012, Milevsko 399 01, za 

nabídkovou cenu 1.650.000 Kč bez DPH, tj. 1.996.500 Kč vč. DPH, dle přílohy 

OISM082308R_P2.  

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

 

Usnesení č. 101/23 

Rada města Milevska 

doporučuje ZMM schválit finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka
Účelový 

znak
ORJ ORG Částka v tis. Kč

6171 5169 06 1 000,000

0,000

1 000,000VÝDAJE CELKEM

Text

Navýšení prostředků na nákup ostatních služeb - zahrnuje: 

pravidelný úklid, mimořádný úklid, pravidelné praní koberců, 

pravidelné údržby a prohlídky výtahů, zajištění obsluhy kotelen, 

elektrorevize, požární kontroly, průkaz energetické náročnosti 

budov, stěhování, vyklízení dle potřeby a požadavků úřadů a jiné dle 

potřeb

PŘÍJMY CELKEM 

 

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

 

 

19. Žádost ZD Hrejkovice o propachtování pozemkových parcel v k. ú. Klisín a v k. ú. 

Něžovice – vyhlášení záměru – OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Z jednání se v 17:10 vzdálil JUDr. Kupec, Ph.D.  

Usnesení č. 102/23 

Rada města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 63/19 v k. ú. Klisín, o výměře 

1748 m2, pozemku parc. č. 63/21 v k. ú. Klisín, o výměře 1941 m2, a pozemku parc. č. 1972/2 

v k. ú. Něžovice, o výměře 501 m2, Zemědělskému družstvu Hrejkovice, se sídlem Dmýštice 44, 

399 01 Milevsko, IČ 00112356.   

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

 

 

Na jednání se v 17.12 vrátil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

20. Nabídka na bezúplatný převod nepotřebného majetku SSMM – elektrická polohovací 

lůžka vč. matrací, pečovatelské noční stolky – OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  
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Usnesení č. 103/23 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí nabídku městu Milevsku na bezúplatný převod nepotřebného majetku 

příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska, 5. května 1510, 399 01 Milevsko, 

IČ 75000750, 

II. souhlasí, aby Sociální služby Města Milevska, 5. května 1510, 399 01 Milevsko, 

IČ 75000750, realizovaly prodej deseti polohovacích lůžek s matrací a deseti pečovatelských 

nočních stolků fyzickým osobám, klientům pečovatelské služby nebo nájemcům bytů v domech 

s pečovatelskou službou, dle přílohy OISM082310R_P2. 

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

  

 

21. Pronájem pozemku parc. č. 943/13 a části pozemku parc. č. 943/21 v k. ú. Milevsko  

– ukončení záměru – OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 104/23 

Rada města Milevska  

I. schvaluje pronájem pozemku parc. č. 943/13 v k. ú. Milevsko, o výměře 1614 m2, a části 

pozemku parc. č. 943/21 v k. ú. Milevsko, o výměře cca 1 m2, společnosti MVD market, s. r. o., 

Prachatická čp. 47, 384 51 Volary, IČ 05060737, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, za roční nájemné ve výši 77.957 Kč bez DPH,  

II. schvaluje nájemní smlouvu v předloženém znění dle přílohy OISM082311R_P1. 

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

 

 

22. Účast města v elektronické aukci pozemku parc. č.  373/87 v k. ú. Milevsko ve vlastnictví 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – OISM  

Tento bod byl po diskuzi stažen z programu jednání.  

 

 

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

č. 411/4 v k. ú. Milevsko. Návrh dopisu na majetkové vypořádání částí pozemků v ulici 

Alšova. – OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 105/23 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska nevyhlásit záměr na směnu části pozemkové  

parcely č. 412/17, dle geometrického plánu č. 3351-339/2020 označenou parc. č. 412/73 v k. ú. 

Milevsko, o výměře 133 m2,  ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 

399 01 Milevsko, za cenu 255 Kč/1 m2, za část pozemkové parcely č. 411/4, dle geometrického 

plánu č. 3351-339/2020 označenou parc. č. 411/10 v k. ú. Milevsko, o výměře 3 m2, ve 

vlastnictví 

za cenu 255 Kč/1 m2, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit realizaci prodejů a nákupů částí pozemků 

v ul. Alšova za ceny stanovené dle znaleckého posudku č. 4410/31/23, tj. prodej zaplocených 

částí pozemku parc. č. 412/17 za částku ve výši 440 Kč za 1 m2 a nákup částí pozemků pod 

komunikací za částku ve výši 274 Kč za 1 m2, 
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III. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit návrh dopisu v předloženém znění dle 

přílohy č. OISM082313R_P1. 

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

 

 

24. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1961/56 k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

– OISM  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 106/23 

Rada města Milevska  

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1961/56 v k. ú. Milevsko 

o výměře 870 m2, společnosti Polata s. r. o., IČ 46683623, se sídlem Petrovická 440, 

399 01 Milevsko, pronájem na dobu neurčitou, za roční nájemné v minimální výši 33.495 Kč.   

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

 

 

25. Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie – vyhodnocení veřejné 

zakázky – OISM  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 107/23 

Rada města Milevska  

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Kulturní dům 

Milevsko – dodávka audiovizuální technologie“ vyhlášené usnesením č. 67/23 ze 

dne 27.02.2023, 

II. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem zadávacího řízení AVA – 

Ing. Rostislav Daněk s. r. o., IČ 28608011, za nabídkovou cenu 4.580.057 Kč bez DPH, 

tj. 5.550.339 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla o uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení 

„Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie“, se společností AVA – 

Ing. Rostislav Daněk s. r. o., IČ 28608011, za kupní cenu 4.580.057 Kč bez DPH, 

tj. 5.550.339 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. doporučuje ZMM schválit finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

Oddíl § Položka
Účelový 

znak
ORJ ORG Částka v tis. Kč

3399 6121 06 6337 5 550,339

0,000

5 550,339

Text

Navýšení prostředků na investice - na akci: Kulturní dům Milevsko - 

dodávka audiovizuální technologie

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM  

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

 

 

 

26. Projednání petice – výstavba bytového domu v zadním traktu Jarlochovy a Masarykovy 

ulice a stanovení všeobecných podmínek výstavby – OVV  

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Radní uložili vedoucímu OVV zaslat odpověď i za samosprávu.  



10 

 

Usnesení č. 108/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí petici doručenou městu Milevsku dne 25.01.2023, kterou je požadováno 

nepovolení výstavby bytového domu v zadním traktu Jarlochovy a Masarykovy ulice a stanovení 

všeobecných podmínek pro výstavbu. 

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

 

 

27. Podpora Jihočeské hospodářské komory formou daru – ORR 

Informace k bodu uvedl pan starosta.  

Usnesení č. 109/23 

Rada města Milevska  

I. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 90.000 Kč za zajištění provozu oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory 

v roce 2022 s Jihočeskou hospodářskou komorou, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice, 

IČ 48208248, v předloženém znění v příloze ORR082301R_P1.  

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit finanční krytí výše uvedené darovací 

smlouvy tímto rozpočtovým opatřením: 

Oddíl § Položka
Účelový 

znak
ORJ ORG Částka v tis. Kč

2141 5229 08 668 90,000

0,000

90,000

Text

Navýšení výdajů - ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 

organizacím - finanční dar na činnost JHK

PŘÍJMY CELKEM 

VÝDAJE CELKEM  

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

 

 

28. Zpráva o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2022 a plán činností Sportovní komise 

RMM v roce 2023 – ORR  

Informace k bodu uvedla paní místostarostka.  

Usnesení č. 110/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí Zprávu o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2022 a Plán činnosti Sportovní 

komise RMM na rok 2023. 

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

 

Z jednání se v 18:55 vzdálil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

29. Informace a věci ke schválení   

 

A) Žádost o poskytnutí finančního daru – Charita Písek 

Usnesení č. 111/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí žádost čj. MM 12894/2023 doručenou dne 13.03.2023 o poskytnutí finančního 

daru a odkazuje žadatele na dotační program pro sociální oblast.   

Přítomno: 6  pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
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B) Žádost o poskytnutí finančního daru – Handball club Milevsko 

Usnesení č. 112/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí žádost čj. MM 12809/2023 doručenou dne 13.03.2023 a ukládá odboru 

finančnímu připravit darovací smlouvu na částku 10.000 Kč pro Handball club Milevsko.    

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

 

 

Na jednání se v 18.59 vrátil JUDr. Kupec, Ph.D.  

 

 

C) Kameny zmizelých – Milevsko 

Usnesení č. 113/23 

Rada města Milevska  

bere na vědomí žádost čj. MM 14374/2023 doručenou dne 16.03.2023, vyjadřuje podporu 

Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku se záměrem „Kameny zmizelých“ a souhlasí s umístěním 

kamenů do chodníků v majetku města.  

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

 

 

D) Jednací řád Investiční a dopravní komise RMM  

Usnesení č. 114/23 

Rada města Milevska  

schvaluje rozšíření Jednacího řádu Investiční a dopravní komise RMM v čl. IV. o odstavce 11. 

a 12. v tomto znění:  

11. V případě potřeby je možné namísto jednání komise hlasovat o návrzích usnesení 

korespondenčně (per rollam). Hlasování per rollam vyvolává předseda komise. 

Hlasování per rollam probíhá pomocí e-mailu tak, že předseda komise rozešle návrh 

usnesení hromadným e-mailem všem členům komise a člen komise vyjádří své 

stanovisko v odpovědi na tento e-mail, kterou rozešle též všem členům komise. Lhůta na 

uplatnění stanoviska při hlasování per rollam musí být minimálně 3 dny, pokud všichni 

členové komise nevyjádří souhlas s kratší lhůtou (za souhlas s kratší lhůtou je 

považována i odpověď člena komise se stanoviskem k návrhu usnesení dle předchozí 

věty). V případě potřeby může předseda komise vyvolat hlasování per rollam jen vůči 

členům komise, kteří nejsou přítomní na jednání komise. 

12. Za účast na jednání komise je považována i účast prostřednictvím dálkového 

audiovizuálního přenosu (videokonference). Při videokonferenci musí být jednoznačně 

prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku.   

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

 

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 6 – MM 12894/2023 – Žádost o poskytnutí finančního daru – Charita Písek – vyřízeno 

usnesením č. 111/23.  

 

Dopis č. 7 – MM 12809/2023 – Žádost o poskytnutí finančního daru – Handball club Milevsko – 

vyřízeno usnesením č. 112/23.   
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Dopis č. 8 – MM 14374/2023 – Kameny zmizelých – Milevsko – Spolek pro rozvoj kultury 

v Milevsku – vyřízeno usnesením č. 113/23.  

 

 

Radní se shodli na zrušení plánovaného jednání RMM dne 03.04.2023.  

 

 

Nabídka spolupráce při pořádání mezinárodní sportovní akce, č.j. 87145/2022, Cyklo klub 

Jindřichův Hradec – připravit podporu etapového závodu prostřednictvím individuální dotace.  

 

 

Kácení stromů v ul. Sokolovská – prověřit nakládání s vytěženým materiálem.   

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hodin. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                         místostarostka  

 

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


