
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 

 

ze 4. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 18. 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. Jaroslav Mácha, 

Ing. Vladimíra Štorková. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 4. 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 3. schůze RMM a programu 4. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.02.2019 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 5/2019 - OF 

  3. Jednací řád Komise životního prostředí RMM 

      Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2018 

      Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2019 

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

      - OŽP 

  4. Informace o činnosti Sociální komise Rady města Milevska - OSV                

  5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  6. Žádost o navýšení provozního příspěvku Městská knihovna v Milevsku - OPSPK 

  7. Žádost o využití a přijetí dotačního programu pro podporu jednotek SDH obcí na opravu  

      vozidla CAS 25 Liaz a nákup věcného vybavení pro JSDH Milevsko - OKÚ 

  8. Povodí Vltavy - Vyhodnocení monitoringu kvality povrchové vody - Milevský potok -       

      OISM 

  9. SoSB o zřízení VB - „Milevsko Blanická, obchod.  areál: VN kabel“ - OISM 

10. SoSB o zřízení VB - „Milevsko Masarykova, Radiostav: NN kabel“ - OISM 

11. Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko - výzva k  

      podání nabídky - OISM 

12. Rekonstrukce pokojů Sporthotel - OISM 

13. Generel zeleně města Milevska - možnost dotace - OISM 

14. Žádost o dotace z dotačního programu Jihočeského kraje „Smart Cities“ - OISM 

15. Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko - výzva k  

      podání nabídky - OISM 

16. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska - vyhodnocení výběrového řízení –  

      OISM 

17. Pronájem movitých věcí - OISM 

18. Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko - vyhodnocení veřejné  

      zakázky - OISM 

19. Podání a zařazení žádosti do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a  

      infrastruktury a registrace do databáze na nového investora - OISM 

20. Komise pro místní části – jednací řád komise, zpráva o činnosti komise za rok 2018 a plán  
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      činnosti komise pro rok 2019 - ODŽ 

21. Informace a věci ke schválení. 

A) Zprava o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2018 

     Plán činnosti Sportovní komise RMM na rok 2019 - ORR 

B) Návrh na finanční podporu neziskové organizaci Sázíme stromy, z. ú. - Souhlas s poskytnutím  

     daru formou jednorázové roční částky určené na provozní činnost organizace - OŽP 

C) Výroční zpráva města Milevska podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

      k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017 - OVV 

D) Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

      k informacím, ve znění pozdějších předpisů - OVV 

 

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:  

- propagace města Milevska v Jihočeských týdenících a na zpravodajském informačním portálu 

Jižní Čechy Teď a návrh kalkulace, 

- zápis č. 1/2019 ze zasedání Sportovní komise RMM. 

 

Schválení zápisu 3. schůze RMM a programu 4. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápisy 3. schůze a program 4. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.02.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 49/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 11.02.2019. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 5/2019 - OF 

 

Usnesení č. 50/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 5/2019 rozpočtová opatření č. 15 a 16 a změny závazných 

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

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

 

3. Jednací řád Komise životního prostředí RMM 

    Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2018 

    Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2019 

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

    Milevska - OŽP 

 

Usnesení č. 51/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje:  

- Jednací řád Komise životního prostředí RMM 

- pokácení proschlé břízy ve stromořadí v Blanické ulici (pozemek parc. č. 929/12)   

- pokácení lípy rostoucí v blízkosti křižovatky u Alberta (pozemek parc. č. 665/4)     

- pokácení dvou bříz v areálu MŠ Sluníčko (pozemek parc. č. 1584/1)  

- pokácení náletů v ulici Blanická (pozemek parc. č. 989/9, 929/10) 

- pokácení staré jabloně u domu č. p. 824 v ul. Za Krejcárkem (1595/31) 
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- pokácení lípy v parčíku mezi ulicemi Masarykova a Za Krejcárkem (pozemek   

     parc. č. 7/5)  

II. neschvaluje pokácení:  

- smrku stříbrného u zimního stadionu (pozemek parc. č. 541/18) 

 

III. bere na vědomí:  

- Zprávu o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2018 

- Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2019 

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

 

4. Informace o činnosti Sociální komise Rady města Milevska - OSV                

 

Usnesení č. 52/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Zprávu o činnosti Sociální komise Rady města Milevska za rok 2018 a Plán činnosti 

Sociální komise Rady města Milevska na rok 2019.            

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

 

5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

 

Usnesení č. 53/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.03.2019 přidělení bytu 1+0 č. 13 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, paní   

 

II. schvaluje v případě odmítnutí žadatelky navrhované na přidělení výše uvedeného bytu 

přidělení bytu náhradnici paní 

(přidělení bytu od 01.03.2019), 

III. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemní 

smlouvy k přidělenému bytu.  

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

 

6. Žádost o navýšení provozního příspěvku Městská knihovna v Milevsku - OPSPK 

 

Usnesení č. 54/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) Městské knihovně v Milevsku, 

zřízené příspěvkové organizaci, dle přílohy P1 a upravený plán výnosů a nákladů na rok 2019 dle 

přílohy P2, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3314 5331 

 

08 0503 

Navýšení příspěvku na provoz 

(neinvestičního) pro Městskou 

knihovnu v Milevsku dle přílohy P1 150 

     

Výdaje celkem 150 

     

Příjmy celkem     0 

     

Financování celkem     0 

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

 

7. Žádost o využití a přijetí dotačního programu pro podporu jednotek SDH obcí na opravu  
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    vozidla CAS 25 Liaz a nákup věcného vybavení pro JSDH Milevsko - OKÚ 

 

Usnesení č. 55/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na akci s názvem „Oprava vozidla CAS 25 

Liaz a nákup věcného vybavení pro JSDH Milevsko“, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % na tuto akci.  

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

 

8. Povodí Vltavy - Vyhodnocení monitoringu kvality povrchové vody - Milevský potok -       

    OISM 

 

Usnesení č. 56/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí sdělení „Vyhodnocení monitoringu kvality povrchové vody – Milevský 

potok“ předložené Povodím Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 

České Budějovice, 

II. rozhodla o zahájení jednání o nápravě s provozovatelem kanalizace - společností   ČEVAK  

a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice.  

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

 

9. SoSB o zřízení VB - „Milevsko Blanická, obchod.  areál: VN kabel“ - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec.  

 

Usnesení č. 57/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Blanická, obchod. areál: VN kabel“  - E.ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, provedl výstavbu 

kabelového vedení VN s příloží trubky HDPE v pozemku města Milevska s parc. č. 929/12 v k. ú. 

Milevsko.  

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. III ve Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

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

Milevskem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů,  

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

10. SoSB o zřízení VB - „Milevsko Masarykova, Radiostav: NN kabel“ - OISM 

 

Usnesení č. 58/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí, aby investor stavby „Milevsko Masarykova, Radiostav: NN kabel“  - E.ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, provedl výstavbu 

kabelového vedení NN pro připojení nového odběrného místa v pozemku města Milevska s parc. 

č. 7/5 v k. ú. Milevsko.  

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu a budou dodrženy podmínky 

stanovené v čl. III ve Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
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II. schvaluje předložený návrh Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Milevskem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. 

III. toto usnesení nenahrazuje povolení nebo jiná opatření příslušných správních úřadů,  

tj. příslušných odborů Městského úřadu Milevsko.  

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

 

11. Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko - výzva k  

      podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 59/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky "Stavební úpravy chodníku a 

přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko", 

II. vyhlašuje zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku "Stavební 

úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko", 

III. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 

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

V. jmenuje komisi pro otevírání 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 

 

12. Rekonstrukce pokojů Sporthotel - OISM 

 

Usnesení č. 60/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce pokojů Sporthotel“, 

II. rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce pokojů 

Sporthotel“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ: 49061186 za nabídkovou cenu 

1.895.048,34 Kč bez DPH, tj. 2.293.008,54 Kč vč. DPH.  

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

 

13. Generel zeleně města Milevska - možnost dotace - OISM 

 

Usnesení č. 61/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o možnosti čerpání dotačních prostředků na revitalizaci zeleně ve 

městě Milevsko a souhlasí se zahájením přípravných prací pro podání žádosti o dotaci, 

II. schvaluje, v souladu s Článkem 9 odstavec 8 b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 

v OPŽP 2014-2020, výběr dodavatele na vypracování „Studie systému sídelní zeleně města 

Milevsko“, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Ing. Lukáš Štefl Ph.D., Komenského 311/17, 691 45 

Podivín, IČ: 87804565 za nabídkovou cenu 250.000 Kč bez DPH, tj. 302.500 Kč s DPH. 

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

 

14. Žádost o dotace z dotačního programu Jihočeského kraje „Smart Cities“ - OISM 

 

Usnesení č. 62/19 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Smart Cities“ na 

akce s názvem „Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední 

deskou“ a „Chytré parkování v ul. Za Radnicí“, 

II. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na každou 

akci, 

III. ukládá odboru finančnímu, v případě získání dotací, zařadit podíly na spolufinancování akcí 

do upraveného rozpočtu města. 

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

 

15. Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko - výzva k  

      podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 63/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Likvidace a 

využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Likvidace a využití 

odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

IV. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 

V. jmenuje komisi pro otevírání obálek 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 

 

16. Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska - vyhodnocení výběrového řízení  

      –  OISM 

 

Usnesení č. 64/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí provedené výběrové řízení na ,,Výběr pojistitele pro pojištění majetku města 

Milevska“ vyhlášené usnesením č. 19/19 ze dne 21.01.2019, 

II. rozhodla uzavřít pouze část veřejné zakázky na ,,Výběr pojistitele pro pojištění majetku města 

Milevska“, 

III. souhlasí s výběrem pojišťovny Kooperativa, a. s. pro pojištění majetku města Milevska, 

Milevského muzea, Domu kultury Milevsko a SPOS Milevsko s. r. o. v hodnotě 966.142,00 Kč, 

IV. bere na vědomí poptávkové řízení pro pojištění majetku a odpovědnosti škol a školek města 

Milevska, 

V. souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a. s. na pojištění majetku  

a odpovědnosti škol a školek města Milevska v hodnotě 112.501,00 Kč, 

VI. pověřuje Pojišťovací makléřství INPOL, a. s. sjednáním pojistných smluv s vybranými 

pojišťovnami. 

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

 

17. Pronájem movitých věcí - OISM 

 

Usnesení č. 65/19 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem movitých věcí umístěných v provozovnách a sportovištích společnosti SPOS 

Milevsko s. r. o., se sídlem J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko,  IČ: 26030757 na dobu 

určitou a to od 01.03.2019 do 29.02.2020 za nájemné ve výši 24.097,00 Kč bez DPH za rok. 

Přítomno: 7 pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0 
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18. Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko - vyhodnocení veřejné  

      zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 66/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí  průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“, 

II. bere na vědomí návrh smlouvy o dílo mezi 2. základní školou J. A. Komenského Milevsko,  

J. A. Komenského 1023, okr. Písek, a Czech Builder s. r. o., nám. E. Beneše 10,  

399 01  Milevsko, IČ: 28143787 na realizaci veřejné zakázky „Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ 

J. A. Komenského Milevsko“, s nabídkovou cenou 1.411.768,61 Kč bez DPH,  

tj. 1.708.240,02 Kč vč. DPH. 

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

 

19. Podání a zařazení žádosti do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a  

      infrastruktury a registrace do databáze na nového investora - OISM 

 

Usnesení č. 67/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informaci o Programu na podporu podnikatelských nemovitostí  

a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

II. doporučuje Zastupitelstvu města Milevska k dalšímu projednání, 

III. schvaluje registraci aktuálních údajů o průmyslovém parku do databáze Czechinvestu  

a propagaci příchodu nových investorů do průmyslového parku v Dukelské ulici v Milevsku 

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

 

20. Komise pro místní části – jednací řád komise, zpráva o činnosti komise za rok 2018 a  

      plán činnosti komise pro rok 2019 - ODŽ 

 

Usnesení č. 68/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje Jednací řád Komise pro místní části Rady města Milevska, 

II. bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro místní části RMM za rok 2018, 

III. bere na vědomí Plán činnosti Komise pro místní části RMM pro rok 2019. 

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

 

21. Informace a věci ke schválení. 

 

A) Zpráva o činnosti Sportovní komise RMM za rok 2018 

     Plán činnosti Sportovní komise RMM na rok 2019 - ORR 

 

Usnesení č. 69/19 

Rada města Milevska 

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

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

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

 

B) Návrh na finanční podporu neziskové organizaci Sázíme stromy, z. ú. - Souhlas s  

     poskytnutím daru formou jednorázové roční částky určené na provozní činnost      

     organizace - OŽP 

 

Usnesení č. 70/19 
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Rada města Milevska 

souhlasí s návrhem převedení jednorázové částky 5.200 Kč na účet neziskové organizace Sázíme 

stromy, z. ú., IČ: 02626870, jako dar na podporu provozní činnosti organizace. 

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

 

C) Výroční zpráva města Milevska podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

      k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017 - OVV 

 

Usnesení č. 71/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí Výroční zprávu města Milevska a jeho orgánů o činnosti v oblasti poskytování 

informací za rok 2018 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

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

 

D) Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  

     přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - OVV 

 

Usnesení č. 72/19 

Rada města Milevska 

schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění.  

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

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:40 hodin. 

 

 

 

 

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

starosta                 místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 

 


