
Pozn.: V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. je zveřejněn zápis ze 
zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici 
v sekretariátu MěÚ Milevsko. 

Z á p i s 

 

 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 13. prosince 2017  

od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko. 

 

Přítomni: 

Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Mgr. Miroslav Doubek, Bc. Zdeněk Herout,  

MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Marie Jelenová, p. Tibor Kaleja,  

p. Martin Kostínek, RSDr. Jiří Kotalík, Ing. František Koutník, Mgr. Pavel Koutník,  

Ing. Miroslav Machart, Ing. Jaroslav Mácha, Ing. Václav Pavlečka, Ing. Ivan Radosta, 

Mgr. Ondřej Šimánek, Ing. Lubomír Šrámek, p. Karel Procházka, Ing. Pavel Procházka,  

Mgr. Martin Třeštík. 

Omluven: MUDr. Ing. Vladimír Dvořák. 

 

Program: 

 

Zahájení. 

Ustanovení orgánů zasedání. 

Schválení zápisu 25. zasedání a programu 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska. 

 

  1. Kontrola plnění usnesení - TAJ 

  2. Změna rozpočtu města Milevska za rok 2017 - OF 

  3. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2018 - OF 

  4. Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019–2020 (návrh) - OF 

  5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady   

      s účinností od 1. ledna 2018 - OF 

  6. Plánování sociálních služeb v regionu Milevsko - OSV                                                                                           

  7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2018 pro    

      SPOS MILEVSKO - ORR 

  8. Stanovení odměn za výkon funkce člena zastupitelstva s účinností od 01.01.2018 - STA 

  9. Darování části pozemků v ul. Švermova - II. etapa, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru -  

      OISM 

10. Prodej pozemků v lokalitě "Dvorčice", v k. ú. Milevsko - OISM 

11. Žádost o vybudování chodníku a inženýrských sítí na pozemku města Milevska – Oldřich  

      Veselý – Švermova ulice - OISM 

12. Úprava ceny vodného a stočného pro Milevsko na rok 2018 - OISM 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

Informace úřadu. 

Reakce na předchozí dotazy a podněty. 

Dotazy a podněty. 

Závěr. 

   

Písemný materiál k bodu č. 1–12 obdrželi všichni členové Zastupitelstva města Milevska  

a je přiložen k originálu zápisu. Dále zastupitelé obdrželi: 
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- vyjádření občana obce k návrhu rozpočtu města Milevska dle zákona o obcích – Michal 

Polanecký čj. MM 47677/2017, 

- zápis č. 18/2017 z 19. zasedání Finančního výboru ZMM, 

- informace k usnesení ZMM č. 307/2017, 

- návrh p. Šiky - výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nezastupitelům za výkon 

funkcí od 01.01.2018. 

 

Ustanovení orgánů zasedání 

 

26. zasedání Zastupitelstva města Milevska zahájil pan starosta Ing. Ivan Radosta, konstatoval 

přítomnost nadpoloviční většiny členů Zastupitelstva města Milevska, a tedy jeho 

usnášeníschopnost. Provedením zápisu byla pověřena Petra Slunečková a jako skrutátor byla 

pověřena Ing. Hana Kozáková.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

Ing. Jaroslav Mácha, Ing. Miroslav Machart. 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: 

Ing. Lubomír Šrámek, RSDr. Jiří Kotalík, Karel Procházka. 

Mluvčím návrhové komise byl prohlášen Ing. Lubomír Šrámek. 

 

Schválení zápisu 25. zasedání a programu 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska. 

K zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Milevska nebyly vzneseny žádné pozměňovací 

návrhy, proto ho pan starosta prohlásil za schválený.  

Zastupitelé dále schválili program 26. zasedání ZMM s tím, že projednání bodu č. 3 a 4 proběhne 

po schválení bodu č. 12. 

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0  

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, 

Kotalík, Beneš. 

 

1. Kontrola plnění usnesení - TAJ 

Informace k materiálu podal p. starosta. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Barda,  

a Ing. Mgr. Doubek, který upozornil, že usnesení č. 67/2015 chybí v přehledu usnesení a není 

jasné, zda je splněno či nikoli.  Navrhuje doplnit řádku s usnesením č. 67/2015 a uvést – částečně 

splněno, Finanční výbor ZMM má předložit zprávu o plnění uvedeného usnesení. 

 

Usnesení č. 310/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

bere na vědomí přehled: 

- plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska z 25. zasedání ZMM, 

- nesplněných usnesení ze zasedání ZMM č. 1–24 v upraveném znění. 

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0  

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, 

Kotalík, Beneš. 
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2. Změna rozpočtu města Milevska za rok 2017 - OF 

Informace k materiálu podal Mgr. Třeštík.  

 

 

Usnesení č. 311/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 27/2017 rozpočtová opatření č. 170–172 a změny 

závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1, 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 147–152 a 157–169 a změnu závazných ukazatelů 

dle příloh č. 2, 3, 4, 

III. schvaluje změnu Přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle přílohy č. 5. 

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0  

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, 

Kotalík, Beneš. 

 

3. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2018 - OF 

Tento bod byl projednán po schválení bodu č. 12. Informace k materiálu podal Mgr. Třeštík 

a  Mgr. Barda. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Ing. Šrámek, Ing. Mgr. Doubek, p. starosta, Ing. Rodová, MUDr. Hobzek, p. tajemnice,  

Bc. Lukeš, Bc. Herout, p. Málek. 

 

Ing. Mgr. Doubek - vznesl pozměňovací návrh – zařadit do rozpočtu na rok 2018 „Švermovu 

ulici“, najít úspory např. v běžných výdajích.  

 

p. Málek seznámil s návrhem na úpravu rozpočtu města Milevska na rok 2018. Vyjádření 

k návrhu rozpočtu města Milevska pana Málka obdrželi zastupitelé v písemné podobě až 

v okamžiku projednávání tohoto bodu. 

Ing. Mgr. Doubek – ve smyslu Jednacího řádu navrhl projednat pozměňovací návrh pana Málka.  

Bc. Lukeš – seznámil s návrhem týkající se úprav rozpočtu na příští rok. 

Bc. Herout – vznesl pozměňovací návrh – zařadit vyjádření k rozpočtu města Milevska pana  

M. Polaneckého do rozpočtu na rok 2018 a později ho stáhl zpět. 

p. Brousil – navrhl zařadit řešení přechodu pro chodce na Tyršově náměstí. 

Bc. Brčáková – tento přechod pro chodce je v řešení s možností využít dotačních titulů na stavební 

úpravu tohoto přechodu. 

MUDr. Hobzek – navrhl vyjmout ušetřený 1.000.000 Kč z rozpočtu města. Svůj návrh rovněž 

později stáhl zpět. 

 

Pan starosta seznámil s pozměňovacím návrhem na usnesení dle návrhu na změnu rozpočtu pana 

Málka, který vznesl Ing. Mgr. Doubek: 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje zdroje pro financování investic a oprav ve výši 5.000.000 Kč dle návrhu takto: 

1. z návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2018 se vypouští položka: 

INP – 379 – rekonstrukce budov radnice 500.000 Kč, 

2. rozpočet organizační složky Městská policie se snižuje o částku 500.000 Kč, 

3. z návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2018 se vypouští položka průmyslová zóna 

(příjezdová silnice) 4.000.000 Kč, 
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II. schvaluje rozšíření plánu investic a oprav pro rozpočet města Milevska na rok 2018 ve výši 

4.622.000 Kč s DPH takto: 

1. parkoviště před 2. ZŠ Milevsko – J. A. Komenského (projekt připraven) 1.250.000 Kč (bez 

DPH), 

2. parkoviště v ul. B. Němcové a ul. Sažinova (projekt připraven) 950.000 Kč (bez DPH), 

3. dostatečné rozšíření příjezdové komunikace v ul. Za Radnicí 420.000 Kč (bez DPH), 

4. výklady Růžek 1.200.000 Kč (bez DPH). 

 

Hlasování: 

Pro: Doubek. 

Proti: Šimánek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta, Koutník F., Mácha, 

Procházka P., Kotalík, Beneš. 

Zdržel se: Herout, Jelenová, Hobzek, Třeštík, Machart, Šrámek. 

Přítomno:  19  pro - 1, proti - 12, zdržel se - 6 

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 312/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje v návaznosti na schválenou aktualizaci Střednědobého rozpočtového výhledu města 

Milevska 2017–2019: 

a) Rozpočet města Milevska na rok 2018 s celkovými příjmy 178,30 mil. Kč, 

celkovými výdaji 182,63 mil. Kč a schodkem rozpočtu ve výši -4,33 mil. Kč, 

který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořených z minulých let 

ve formě závazných ukazatelů dle přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_1; 

b) Úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 

5,83 mil. Kč; 

c) Snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření 

ve výši 10,16 mil. Kč, 

d) Přehled plánu investic a oprav pro rozpočet města Milevska na rok 2018 dle 

přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_2; 

e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2018 se základním přídělem 3 % 

z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 1,13 mil. Kč a čerpáním fondu ve  

výši 1,06 mil. Kč dle přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_3;  

f) Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018 
s celkovými náklady 26,72 mil. Kč, celkovými výnosy 27,09 mil. Kč a kladným 

výsledkem hospodaření ve výši +0,37 mil. Kč v členění dle přílohy č. 1 závazné 

tabulkové části TAB_4. 

II. pověřuje Odbor finanční MěÚ Milevsko neprodleně připravit návrh materiálu na provedení 

veřejné zakázky malého rozsahu na poskytovatele úvěru na akci „III. etapa – ul. Švermova“, 

III. zmocňuje Radu města Milevska k provádění těchto obecných kompetencí: 

1. v rámci řádných rozpočtových opatření takto: 

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, 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 snížení celkového salda rozpočtu 

hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu 

města; 
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Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí 

Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání. 

 

2. v rámci provádění interních rozpočtových opatření 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; 

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. 

IV. bere na vědomí předložené návrhy k rozpočtu od občanů města, 

V. pověřuje Radu města Milevska přípravou rozpočtové změny, která zohlední tyto návrhy 

občanů. 

Přítomno: 19   pro - 18, proti - 1, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Procházka P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Proti: Machart. 

 

4. Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019–2020 (návrh) - OF 

Tento bod byl projednán po schválení bodu č. 3. Informace k materiálu podal p. starosta a  

Mgr. Barda. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Ing. Beneš, Bc. Herout. Jednání opustil 

Ing. Machart. 

 

Usnesení č. 313/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019–2020 

dle přílohy č. 1. 

Přítomno: 18    pro - 15, proti - 0, zdržel se - 3  

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Jelenová, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta, Třeštík, 

Koutník F., Mácha, Procházka P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Zdržel se: Šimánek, Hobzek, Doubek. 

 

5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady  

s účinností od 1. ledna 2018 - OF 

Informace k materiálu podal Mgr. Třeštík. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Bc. Herout,  

Ing. Machart, MUDr. Hobzek.  

 

Usnesení č. 314/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

vydává „Obecně závaznou vyhlášku města Milevska o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ve znění 

dle přílohy č. 1. 
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Přítomno: 20   pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Procházka P., Koutník P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Zdržel se: Machart, Doubek. 

 

6. Plánování sociálních služeb v regionu Milevsko - OSV        

Informace k materiálu podal p. starosta. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

MUDr. Hobzek, 

 

Usnesení č. 315/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018,     

II. bere na vědomí Monitorovací zprávu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 

na rok 2017.            

Přítomno:  20  pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

       

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, 

Kotalík, Beneš. 

                                                                           

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2018 pro   

SPOS MILEVSKO - ORR 

Informace k materiálu podal p. starosta a Mgr. Třeštík. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Ing. Mgr. Doubek, Ing. Šrámek. 

 

Usnesení č. 316/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2018 pro 

SPOS MILEVSKO, s. r. o., IČ:  26030756, ve výši 8.400.000 Kč dle přílohy č. 1. 

Přítomno: 20   pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Procházka P., Koutník P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Zdržel se: Doubek, Machart. 

 

8. Stanovení odměn za výkon funkce člena zastupitelstva s účinností od 01.01.2018 - STA 

Informace k materiálu podal p. starosta. Paní tajemnice informovala, že zastupitelé obdrželi návrh 

pana Ing. Šiky ohledně stanovení odměn. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili:  

Ing. Mgr. Doubek, Mgr. Třeštík, MUDr. Hobzek, Ing. Šika, Ing. Beneš. 

Ing. Mgr. Doubek – seznámil přítomné se svým návrhem ohledně odměn. 

Ing. Šika - stáhl svůj pozměňující návrh.  

Pan starosta přečetl upravený návrh na usnesení a nechal o něm hlasovat: 

 

Usnesení č. 317/17 

Zastupitelstvo města Milevska 
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I. bere na vědomí s účinností od 01.01.2018 dle přílohy č. 1 (Příloha k nařízení vlády  

č. 318/2017 Sb.) zvýšení částek stávajících měsíčních odměn u uvolněných členů zastupitelstva, 

II. rozhodlo v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s účinností 

od 01.01.2018 dle přílohy č. 2 (Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva) poskytnout odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva do výše souhrnu odměn, 

a to maximálně za tři různé funkce. 

Přítomno:  20  pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, 

Kotalík, Beneš. 

 

9. Darování části pozemků v ul. Švermova - II. etapa, v k. ú. Milevsko - ukončení záměru –  

    OISM 

Informace k materiálu podal vedoucí OISM Bc. Lukeš. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil 

Ing. Mgr. Doubek. 

 

Usnesení č. 318/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje   darování části pozemkové parcely parc. č. 1602/25, dle geometrického plánu                 

č. 3089-52/2016 díl „b“ o výměře 3 m
2
 a části pozemkové parcely parc. č. 1602/38, dle 

geometrického plánu č. 3089-52/2016 díly „f+g+l“ o výměře 18 m
2
, v k. ú. Milevsko Jihočeskému 

kraji, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 

Přítomno: 20  pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, 

Kotalík, Beneš. 

 

10. Prodej pozemků v lokalitě "Dvorčice", v k. ú. Milevsko - OISM 

Informace k materiálu podal vedoucí OISM Bc. Lukeš. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Ing. Mgr. Doubek, p. starosta, Ing. Beneš, Mgr. Jelenová, Bc. Herout.  

 

Usnesení č. 319/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemkové parcely parc. č. 1987/1 o výměře 114 m
2
             

a části pozemkové parcely parc. č. 1981, dle geometrického plánu č. 3117-23/2017 označené jako 

pozemková parcela parc. č. 1981/2 o výměře cca 438 m
2
, v k. ú. Milevsko společnosti VEBA 

PLYN, a. s., se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko. Cena pozemkových parcel bude ve výši 

dle znaleckého posudku, min. 150 Kč. 

Přítomno: 20    pro - 19, proti -0 , zdržel se - 1 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta, 

Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Koutník P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Zdržel se: Jelenová. 

 

Jednání opustil Mgr. P. Koutník. 
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11. Žádost o vybudování chodníku a inženýrských sítí na pozemku města Milevska – Oldřich  

      Veselý – Švermova ulice - OISM 

Informace k materiálu podal vedoucí OISM Bc. Lukeš. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Ing. Mgr. Doubek, Bc. Herout, p. Veselý, Mgr. Jelenová, Ing. Beneš, Ing. Machart, Ing. Rucká, 

RSDr. Kotalík, Ing. Švára, Mgr. Šimánek, Ing. Procházka P., p. Rutka, Ing. Šrámek,  

MUDr. Hobzek. 

 

Po delší diskusi zastupitelů a obyvatel ul. Švermova stáhl pan starosta jako předkladatel tento bod 

z projednávání. Následně zastupitelé hlasovali o znovuzařazení tohoto bodu do projednávání. 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta, 

Třeštík, Koutník F., Machart, Procházka P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Proti: Doubek, Jelenová. 

Zdržel se: Mácha 

Přítomno:  19  pro - 16, proti - 2, zdržel se - 1 

Návrh byl přijat. 

 

Ing. Mgr. Doubek a Bc. Lukeš – seznámili přítomné se svým návrhem na doplnění smlouvy o 

smlouvě budoucí darovací. 

 

Usnesení č. 320/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje smlouvou o smlouvě budoucí darovací a smlouvou o právu provedení stavby na 

vybudování chodníku, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vedení 

kabelu NN na části pozemků p. č. KN 1663/8, 1663/11, 1016/17 a 1016/30 v k. ú. Milevsko  

ve vlastnictví města Milevska, mezi společností OVM, s. r. o., IČ: 27563022 (budoucí dárce)  

a městem Milevskem (budoucí obdarovaný) v upraveném znění. 

Přítomno: 19   pro - 17, proti - 1, zdržel se - 1 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta, 

Třeštík, Koutník F., Mácha, Machart, Procházka P., Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Proti: Doubek. 

Zdržel se: Jelenová. 

 

12. Úprava ceny vodného a stočného pro Milevsko na rok 2018 - OISM 

Informace k materiálu podal p. starosta. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Ing. Mgr. Doubek, 

Bc. Herout. 

Ing. Mgr. Doubek -  z důvodu možného střetu zájmu dle § 83 odst. 2) zákona o obcích nebude 

hlasovat. 

Jednání opustil Ing. Procházka. 

 

Usnesení č. 321/17 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018 pro město 

Milevsko, 

II. schvaluje úpravu ceny vodného a stočného na rok 2018 platnou od 01.01.2018 (dvousložková 

cena vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 60,42 Kč/m
3
, pohyblivá složka  



- 9 - 

ostatní 60,42 Kč/m
3
 a měsíční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok 

za vodoměr do 2,5 m
3
, ostatní poměrným způsobem. Roční nájem pro a. s. ČEVAK České 

Budějovice ve výši 7.748.000 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH, 

III. rozhodlo o uzavření dodatku č. 21  ke smlouvě o nájmu ze dne 26.01.1996 v upraveném 

znění. 

Přítomno:  17  pro - 16, proti - , zdržel se -  1 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Kaleja, Procházka K., Pavlečka, Barda, 

Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Šrámek, Kotalík, Beneš. 

Zdržel se: Machart. 

 

Návrhy na nové záležitosti. 

Návrhy na nové záležitosti nebyly podány. 

 

Informace z úřadu. 

Paní tajemnice informovala, že: 

- proběhnou úpravy některých kanceláří a rekonstrukce přízemí budovy čp. 95, 

- na základě pohybu zaměstnanců bylo vypsáno několik výběrových řízení. 

 

Dotazy a podněty. 

 

DOTAZ č. 257 

p. Brousil – občané ulice Blechova podali stížnost na velký průjezd autobusů projíždějící touto 

ulicí a jejím prostřednictvím požádali o prošetření a změnu průjezdu autobusů v ulici Blechova. 

Bc. Brčáková – stížnost byla projednána v Dopravní komisi RMM za účasti pana Brousila, návrh 

byl doporučen ke schválení Radě města Milevska. Rada rozhodne až po vyjádření Dopravního 

inspektorátu Policie ČR Písek jako dotčeného orgánu. Odbor dopravy objednal u projektanta na 

dopravní stavby měření intenzity dopravy a výsledek bude znám cca v polovině ledna 2018.  

Po doručení všech podkladů bude toto znovu předmětem jednání Rady města Milevska. 

 

Přehled všech podnětů zaznamenaných v tomto bloku bude postoupen radě města, tajemnici, 

vedoucím odborů MěÚ a ředitelům městských organizací a složek.  

Ze zasedání Zastupitelstva města Milevska je pořizován videozáznam/audiozáznam, který je 

zveřejněn na webových stránkách města Milevska po dobu 6 měsíců.  

 

Závěr. 

 

Jednání bylo ukončeno v 22:15 hodin.  

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r. 

starosta města 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


