
Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 3. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 6. února 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Michal Horek – místostarosta města, Karel Procházka,  

Ing. Bohuslav Beneš, Mgr. Petr Barda, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Ing. Jaroslav Mácha. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 3. 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: 

 

Schválení zápisu 2. schůze RMM a programu 3. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 29.01.2019 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 3/2019 - OF 

  3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – sběr jedlých olejů - OŽP 

  4. Zpráva o činnosti Kulturní komise RMM za rok 2018, Plán činnosti Kulturní komise RMM  

       na rok 2019 - ORR 

  5. Hodnocení dotačního programu KULTURA 2019 - ORR 

  6. Hodnocení dotačního programu SPORT 2019 - ORR 

  7. Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb., o     

      předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -      

      OVV 

  8. Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků zřizovatele na pokrytí projektu Šablony    

      MŠ Milevsko – Sluníčko II. - OVV 

  9. Smlouva o právu provést stavbu – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - OISM 

10. SoVB - Propoj STL Milevsko Sokolovská - OISM 

11. Žádost o bezúplatný převod pozemku v ulici Dukelská, v k. ú. Milevsko - OISM 

12. Nabídka Státního statku Jeneč na převod pozemků v k. ú. Milevsko a v k. ú. Něžovice –  

      OISM 

13. Dispozice s nebytovými prostory v čp. 1 a 128 - OISM 

14. Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú.  Milevsko – ukončení záměru –  

      OISM 

15. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „Na Cukavě“, v k. ú.  Milevsko – ukončení       

      záměru - OISM 

16. Přehled provedených veřejných zakázek za rok 2018 

      Přehled plánu investic a oprav pro realizaci města Milevska na rok 2019 - OISM 

17. Evidence a správa pohledávek k 31.12.2018 – nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

18. Doporučení z 01/2019 zasedání Bytové komise Rady města Milevska - OISM 

19. Investiční komise RMM - Jednací řád, plán činnosti na rok 2019, zápis z jednání  

      28.01.2019 - OISM 

20. Informace a věci ke schválení. 

A) Nákup nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky –  

     OISM 

B) Zakázka na výrobu a montáž nábytku - OISM 

C) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod - OISM 
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D) Ceník parkovného - TAJ 

Revize došlé pošty. 

 

Písemné materiály k bodům č. 1 – 19 ,  A )– D )  obdrželi všichni členové RMM a jsou přiloženy 

k originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 

- zápis č. 1/2019 z jednání Sociální komise RMM, 

- zápis č. 1/2019 z jednání Kulturní komise RMM, 

- zápis č. 1/2019 z jednání Komise životního prostředí RMM, 

- zápis č. 1/2019 z jednání Bytové komise RMM. 

 

Schválení zápisu 2. schůze RMM a programu 3. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápisy 2. schůze a program 3. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 29.01.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 26/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 29.01.2019. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 3/2019 - OF 

 

Usnesení č. 27/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 3/2019 rozpočtová opatření č. 8 až 11 a změny závazných 

ukazatelů rozpočtu roku 2019 v rozsahu dle přílohy č. 1. 

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

 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – sběr jedlých olejů - OŽP 

 

Usnesení č. 28/19 

Rada města Milevska 

schvaluje předložený dodatek č. 1 smlouvy č. 2/2018 o spolupráci, uzavřené se společností  

EKO-PF s. r. o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ: 62525816. 

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

 

4. Zpráva o činnosti Kulturní komise RMM za rok 2018, Plán činnosti Kulturní komise  

    RMM na rok 2019 - ORR 

 

Usnesení č. 29/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zprávu o činnosti Kulturní komise RMM za rok 2018, 

II. schvaluje plán činnosti Kulturní komise RMM na rok 2019. 

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

 

5. Hodnocení dotačního programu KULTURA 2019 - ORR 

Na jednání se dostavil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 30/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí přehled žádostí a návrh kulturní komise na přidělení dotací z dotačního 

programu KULTURA 2019, 

II. schvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu KULTURA 2019 jednotlivým žadatelům 

podle přílohy P1. 
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Přítomno: 6 pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

 

6. Hodnocení dotačního programu SPORT 2019 - ORR 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 31/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí přehled žádostí a návrh sportovní komise na přidělení dotací z dotačního 

programu SPORT 2019, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit poskytnutí dotací v dotačním programu 

SPORT 2019 jednotlivým žadatelům podle příloh P1 – P3. 

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

 

7. Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb., o     

    předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

    - OVV 

 

Usnesení č. 32/19 

Rada města Milevska 

povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 školského zákona pro období školního  

roku 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí v 1. třídě Mateřské školy Kytička Milevsko, na 

28 dětí. 

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

 

8. Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků zřizovatele na pokrytí projektu  

    Šablony MŠ Milevsko – Sluníčko II. - OVV 

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

 

Usnesení č. 33/19 

Rada města Milevska 

schvaluje použití finančních prostředků zřizovatele na pokrytí projektu Šablony pro MŠ 

Milevsko – Sluníčko II. a Šablony pro MŠ Milevsko – Klubíčko II. v souladu se zněním žádostí 

mateřských škol. 

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

 

9. Smlouva o právu provést stavbu – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - OISM 

 

Usnesení č. 34/19 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu se SÚS JčK, Nemanická 2133/10, České 

Budějovice, PSČ 370 10, IČ: 70971641. 

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

 

10. SoVB - Propoj STL Milevsko Sokolovská - OISM 

 

Usnesení č. 35/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 1617/1 v k. ú. 

Milevsko, mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Stavba byla realizována v rámci „Propoj STL 

Milevsko Sokolovská“, 

II. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Milevskem a E.ON Distribuce,  

a. s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,  
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IČ: 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska 

s parc. č. 1617/1 v k. ú. Milevsko. 

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

 

11. Žádost o bezúplatný převod pozemku v ulici Dukelská, v k. ú. Milevsko - OISM 

 

Usnesení č. 36/19 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska schválit žádost o bezúplatný převod pozemkové 

parcely parc. č. 373/76 o výměře 182  m
2
, v k. ú. Milevsko  od České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00                    

Praha 2.  

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

 

12. Nabídka Státního statku Jeneč na převod pozemků v k. ú. Milevsko a v k. ú. Něžovice –  

      OISM 

 

Usnesení č. 37/19 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska neschválit nabídku na úplatný převod stavební 

parcely parc. č. 526/2 o výměře 66 m
2
, v k. ú. Milevsko a nabídku na bezúplatný převod 

pozemkové parcely parc. č. 2866 o výměře 3794 m
2
, v k. ú. Něžovice od Státního statku Jeneč, 

státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.  

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

 

13. Dispozice s nebytovými prostory v čp. 1 a 128 - OISM 

 

Usnesení č. 38/19 

Rada města Milevska 

I. revokuje v plném rozsahu výběrové řízení pronajmout prostor sloužící podnikání č. 106 v čp. 1 

nám. E. Beneše dle podmínek zveřejněného záměru od 10.05.2018 do 28.05.2018 pod čj.: 

MM 16503/2018, 

II. revokuje usnesení č. 205/18 bod II. (rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Janem Čeřovským, 

se sídlem Žižkova třída 185/20, 397 01 Písek, IČ: 73484687, na prostor sloužící podnikání č. 106 

v čp. 1 nám. E. Beneše Milevsko, na dobu neurčitou s výpovědní dobou šestiměsíční, s měsíčním 

nájemným ve výši 15.000 Kč, za účelem provozování hostinské činnosti), bod III. (v případě 

odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu II. rozhodla uzavřít nájemní 

smlouvu s VÁCLAVÁK, s. r. o., se sídlem nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko, IČ: 05411661, na 

prostor sloužící podnikání č. 106 v čp. 1 nám. E. Beneše Milevsko, na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 13.000 Kč, za účelem provozování pohostinské 

a kulturní činnosti), bod IV. (ukládá OISM projednat s vybraným uchazečem dle bodu II., popř. 

dle bodu III. podmínky potřebné pro vznik nového smluvního vztahu) ze dne 06.06.2018 z důvodu 

nezrealizovaného uzavření nájemních smluv,  

III. bere na vědomí žádost Městské knihovny v Milevsku, příspěvkové organizace,   

IV. rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 106 v čp. 1 nám. E. Beneše 

Milevsko, analogickou s již platnými smlouvami o výpůjčce nebytových prostor  

č. Sml 0139/2017 ze dne 10.04.2017 (a následný dodatek č. 1 ze dne 24.08.2018) a  

č. Sml 1167/2017 za dne 21.08.2017, na dobu neurčitou s výpovědní dobou půlroční, s Městskou 

knihovnou v Milevsku, příspěvkovou organizací se sídlem v Milevsku, IČ: 70926646, 

V. bere na vědomí žádost Věry Kolínové, IČ: 11298391, o ukončení nájemní smlouvy na prostor 

sloužící podnikání č. 103 v čp. 128,   

VI. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 103 v čp. 128 Riegrova 

Milevsko dohodou k 31.03.2019 pro Věru Kolínovou, se sídlem v Petrovicích, IČ: 11298391,  
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VII. schvaluje zveřejnit záměr změnit Smlouvu o nájmu č. MM 34/2008 v předmětu nájmu 

a s tím související výměru a nájemné pro nájemce prostoru sloužícího podnikání Jiřího Hroníka, 

IČ: 69552436. 

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

 

14. Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú.  Milevsko – ukončení záměru –  

      OISM 

 

Usnesení č. 39/19 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře  68 m
2
, v k. ú. Milevsko paní 

Milevsko na dobu určitou, a to do 

31.03.2020. Cena pronájmu je stanovena ve výši 1 Kč za 1 m
2
 a rok.  

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

 

15. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „Na Cukavě“, v k. ú.  Milevsko – ukončení       

      záměru - OISM 

 

Usnesení č. 40/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1016/17 o výměře cca 433  m
2
  panu 

 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu je stanovena ve výši 1.000 Kč ročně, 

II. schvaluje pohledávku ve věci dluhu ve výši 9 Kč a dohodu o její úhradě v předloženém znění, 

uzavřenou mezi městem Milevskem se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko a panem 

Předmětem této dohody je 

narovnání majetkových práv za užívaný pozemek ve vlastnictví města Milevska panem 

a to části pozemkové parcely parc. č. 1016/17 o výměře cca 433 m
2 

za období 

.02.2019. 

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

 

16. Přehled provedených veřejných zakázek za rok 2018 

      Přehled plánu investic a oprav pro realizaci města Milevska na rok 2019 - OISM 

 

Usnesení č. 41/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí předložené údaje k plnění čl. 7, bodu 3) Směrnice č. SM/11/RMM – Směrnice 

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem za rok 2018, 

II. schvaluje Přehled plánu investic a oprav pro realizaci města Milevska na rok 2019 

v předloženém znění. 

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

 

17. Evidence a správa pohledávek k 31.12.2018 – nájem bytů a nebytových prostor - OISM 

Jednání opustil Mgr. Barda. 

 

Usnesení č. 42/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí informaci o evidenci a správě pohledávek k 31.12.2018 ze závazků vzniklých 

uzavřením nájemních smluv na nájem prostor bytových a nebytových. 

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

 

18. Doporučení z 01/2019 zasedání Bytové komise Rady města Milevska – OISM 

 

Usnesení č. 43/19 
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Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zápis číslo 01/2019 ze zasedání Bytové komise Rady města Milevska ze dne 

23.01.2019, 

II. schvaluje Jednací řád Bytové komise Rady města Milevska, 

III. schvaluje Plán činnosti Bytové komise Rady města Milevska, 

IV. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 6 v čp. 128 Riegrova Milevsko 

s měsíčním nájemným 66 Kč/m
2
 s na dobu určitou od 15.02.2019 

do 31.12.2019, 

V. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu IV. schvaluje uzavřít 

nájemní smlouvu na nájem bytu č. 6 v čp. 128 Riegrova Milevsko s měsíčním  

nájemným 58 Kč/m
2
 s na dobu určitou od 15.02.2019 do 31.12.2019,  

VI. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 14 v čp. 126 nám. E. Beneše Milevsko 

s měsíčním nájemným 60 Kč/m
2
 s na dobu určitou od 15.02.2019 do 31.12.2019, 

VII. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VI. schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 14 v čp. nám. E. Beneše Milevsko s měsíčním 

nájemným 58 Kč/m
2
 s na dobu určitou od 15.02.2019 do 31.12.2019,                   

VIII. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 7 v čp. 776 Čs. armády Milevsko 

s měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
 s na dobu určitou od 15.02.2019 

do 31.12.2019, 

IX. v případě odstoupení jmenované od uzavření nájemní smlouvy dle bodu VIII. opakovaně 

zveřejnit záměr pronajmout byt č. 7 v čp. 776 Čs. armády za stejných podmínek, s minimálním 

měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
, 

X. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu č. 20 v čp. 776 Čs. armády Milevsko 

s měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
 s na dobu 

určitou od 15.02.2019 do 31.12.2019, 

XI. v případě odstoupení jmenovaného od uzavření nájemní smlouvy dle bodu X. rozhodla 

opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 20 v čp. 776 Čs. armády za stejných podmínek, 

s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
,                   

XII. pověřuje vedoucího OISM podpisem nájemních smluv na nájem bytu. 

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

 

19. Investiční komise RMM - Jednací řád, plán činnosti na rok 2019, zápis z jednání  

      28.01.2019 - OISM 

 

Usnesení č. 44/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje předložený návrh Jednacího řádu Investiční komise RMM, 

II. bere na vědomí předložený Plán činnosti Investiční komise RMM na rok 2019 a zápis 

z jednání Investiční komise RMM ze dne 28.01.2019 s doporučením: 

- Investiční komise projednala možnost dotačního titulu MPO na infrastrukturu v průmyslové 

zóně v ul. Dukelská v Milevsku a doporučuje RMM pokračovat v započatých jednáních 

s MPO. 

- Investiční komise doporučuje RMM propagovat příchod nových investorů do průmyslové 

zóny v ulici Dukelská v Milevsku. 

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

 

20. Informace a věci ke schválení. 

 

A) Nákup nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS Milevsko - vyhodnocení veřejné zakázky  

     –  OISM 

 

Usnesení č. 45/19 

Rada města Milevska 
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I. schvaluje  průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nákup nové 

rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku“, 

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Mátl-Bula, spol. s r. o.,  

Stará pošta 750, 664 61  Rajhrad – IČ: 25313568 za nabídkovou cenu 3.700.000 Kč bez DPH,  

tj. 4.477.000 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Nákup nové rolby pro úpravu ledové 

plochy ZS v Milevsku“ s firmou  Mátl-Bula, spol. s r. o., Stará pošta 750, 664 61  Rajhrad –  

IČ: 25313568 za nabídkovou cenu 3.700.000 Kč bez DPH, tj. 4.477.000 Kč vč. DPH. 

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

 

B) Zakázka na výrobu a montáž nábytku - OISM 

 

Usnesení č. 46/19 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat výrobu a montáž nábytku do kanceláří budov Městského úřadu Milevsko čp. 95  

a části čp. 420 firmě Radek Hátle - Hátle Interiéry, IČ: 15931722 se sídlem Dvořeckého 17,  

169 00 Praha 6 v hodnotě 611.587 Kč vč. DPH. 

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

 

C) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod - OISM 

 

Usnesení č. 47/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod  

č. 1200804265/2 ze dne 16.08.2010 uzavřené mezi městem Milevskem, firmou ČEVAK a. s. 

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657 a  Ing. Jiřím Šindelářem,  

Ocelářská 1272/1, 190 00 Praha 9 – Libeň. 

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

 

D) Ceník parkovného - TAJ 

 

Usnesení č. 48/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacího automatu 

a ceník úhrady za parkovací kartu v upraveném znění s účinností od 07.02.2019, 

II. ruší Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacího automatu  

a ceník úhrady za parkovací kartu schválený RMM usnesením č. 345/11 dne 15.08.2011. 

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

 

Revize došlé pošty. 

 

Dopis č. 05/2019 – Čj. MM 03183/2019 – Město Litomyšl – Pozvání milevských maškar na 

Litomyšlskou lázeňskou sezónu – předán panu místostarostovi, 

Dopis č. 06/2019 – Čj. MM 03241/2019 – Městská policie Milevsko – Závěrečná zpráva  

o činnosti Městské policie Milevsko za rok 2018 – založeno k originálu zápisu. 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.          Michal Horek v. r. 

starosta                místostarosta 
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Upravila: 

Petra Slunečková 

 


