
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 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 11. března 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 6. 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 4. a 5. schůze RMM a programu 6. schůze RMM. 

 

  1.  Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 04.03.2019 - TAJ 

  2.  Změna rozpočtu č. 6/2019 - OF 

  3.  Přezkum hospodaření na roky 2019 až 2022 – smlouva - OF 

  4.  Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2018 - OF 

  5.  Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  6. Výběr společnosti na prodej kůrovcového dřeva ve vlastnictví města Milevska + návrh  

       kupní smlouvy - OŽP 

  7.  Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu – 2. ZŠ - OPSPK 

  8.  Žádost o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání  

       – DKM - OPSPK 

  9.  Dopravní komise RMM - zpráva o činnosti za r. 2018. Plán práce na r. 2019 a Jednací řád -  

       OISM 

10.  Oprava opěrné zdi v místní části Velká, Milevsko - OISM 

11.  Stavební úpravy čp. 1047 + ČOV na hřbitově - realizace veřejné zakázky - OISM 

12.  Výpověď nájmu MONETA Money Bank, a. s. - OISM 

13.  Změny v délce nájmů, záměry pronájmu – byty - OISM 

14. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě ul. Za Krejcárkem, v k. ú. Milevsko -  

       vyhlášení záměru - OISM 

15.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Správa a údržba silnic  

       Jihočeského kraje - OISM 

16.  Obnova vodovodu v ul. Dukelská v Milevsku - výzva k podání nabídky - OISM 

17.  Informace a věci ke schválení. 

A) Zápis z jednání se společností E.ON ohledně investiční akce VO v ul. Čs. Legií, Nádražní,  

     Sažinova - OISM 

B) Zpřístupnění webové aplikace Gis Online - realizace veřejné zakázky – OKÚ 

C) Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko - změna vyhodnocení veřejné  

     zakázky - OISM 

D) Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku - výzva k podání nabídek - OISM 
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Revize došlé pošty. 

 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 16 ,  A ) - D)  obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi:  

 

Schválení zápisu 4. a 5. schůze RMM a programu 6. schůze RMM. 

Tento bod byl projednán na závěr jednání RMM. Pan místostarosta vznesl námitku k zápisu 

RMM č. 4 ze dne 18.02.2019: 

V usnesení č. 64/19 bod III. je uvedena částka 966.142 Kč. V důvodové zprávě materiálu č. 16 je 

uvedena částka 996.142 Kč. U předkladatele materiálu bylo ověřeno, že správná částka je 

996.142 Kč. Radní hlasovali o opravě bodu III. usnesení č. 64/19. 

Hlasování: 

Usnesení č. 74/19 

Rada města Milevska akceptuje námitku pana místostarosty a v usnesení č. 64/19 bod III. se 

částka 966.142 nahrazuje částkou 996.142 Kč. 

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

 

Členové rady schválili zápis 4. a 5. schůze a dále program 6. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 04.03.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 75/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 04.03.2019. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 6/2019 - OF 

 

Usnesení č. 76/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 6/2019 rozpočtová opatření č. 18 až 22 a změny závazných 

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

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

 

3. Přezkum hospodaření na roky 2019 až 2022 – smlouva - OF 

 

Usnesení č. 77/19 

Rada města Milevska 

schvaluje „Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření“ s auditorskou společností ECO-

ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s. r. o. se sídlem: Krátká 1083, 390 02 Tábor, 

IČ: 63907828 na provedení přezkumu hospodaření města Milevska za roky 2019 až 2022 ve 

znění dle přílohy.  

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

 

4. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2018 - OF 

 

Usnesení č. 78/19 

Rada města Milevska 

projednala Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace 

majetku a závazků města Milevska za rok 2018 uvedenou v příloze. 
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Přítomno: 6 pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 

 

5. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

 

Usnesení č. 79/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.04.2019 přidělení bytu 1+0 č. 24 v domě s pečovatelskou službou 

5. května 1510, Milevsko, paní   

II. schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5 v ulici Riegrova 145, Milevsko, dohodou ke dni 

31.03.2019 – nájemce paní  

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

přidělení bytu náhradnici paní  

 

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

smlouvy k přidělenému bytu a dohody o ukončení nájemní smlouvy.   

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

 

6. Výběr společnosti na prodej kůrovcového dřeva ve vlastnictví města Milevska + návrh  

    kupní smlouvy - OŽP 

 

Usnesení č. 80/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje prodej kůrovcového dřeva ve vlastnictví města Milevska společnosti Lesy města 

Písku s. r .o., IČ: 25186477, 

II. schvaluje kupní smlouvu na prodej kůrovcového dřeva v předloženém znění. 

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

 

7.  Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu – 2. ZŠ - OPSPK 

 

Usnesení č. 81/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s převodem částky ve výši 1.250.000,00 Kč z rezervního fondu k posílení investičního 

fondu   za   účelem  financování  výměny   podlah  a  instalací ve  školní   kuchyni 2. základní 

školy J.  A.  Komenského   Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, dle přílohy P1,    

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

 J. A. Komenského 1023, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

8. Žádost o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor určených 

k podnikání  – DKM - OPSPK 

 

Usnesení č. 82/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informaci Domu kultury Milevsko o výsledku výběrového řízení na pronájem 

prostor určených k podnikání dle přílohy P1, 

II. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání příspěvkovou 

organizací Domem kultury Milevsko, IČ: 48257460 s Janem Čeřovským, IČ: 73484687, dle 

přílohy P2 s účinností od 20.04.2019. 

Přítomno: 6 pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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9.  Dopravní komise RMM - zpráva o činnosti za r. 2018. Plán práce na r. 2019 a Jednací 

řád - OISM 

 

Usnesení č. 83/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Dopravní komise RMM za r. 2018, 

II. schvaluje Jednací řád Dopravní komise RMM, 

III. schvaluje Plán činnosti Dopravní komise RMM na r. 2019 v předloženém znění. 

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

 

10. Oprava opěrné zdi v místní části Velká, Milevsko - OISM 

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

 

Usnesení č. 84/19 

Rada města Milevska 

rozhodla zadat akci „Oprava opěrné zdi v místní části Velká, Milevsko“ v souladu s čl. 3, bod 2) 

směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM firmě Jiří Hrůza, 

Zbelítov 120, 399 01 Milevsko, IČ:  11315377 za cenu 230.044,26 Kč bez DPH tj. 278.353,56 

Kč s DPH dle předložené nabídky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo 

v předloženém znění. 

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

 

11. Stavební úpravy čp. 1047 + ČOV na hřbitově - realizace veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 85/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy čp. 1047 + ČOV  

v Milevsku“, 

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 „Stavební úpravy čp. 1047 + 

ČOV v Milevsku“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., – IČ: 49061186 za nabídkovou 

cenu 429.321 Kč bez DPH tj. 519.479 Kč vč. DPH. 

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

 

12. Výpověď nájmu MONETA Money Bank, a. s. - OISM 

 

Usnesení č. 86/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor č. 101 v čp. 67 nám. E. Beneše Milevsko 

(nájemní smlouva MM 589/2007/11 ze dne 30.06.1992 a následné dodatky) podanou nájemcem 

MONETA Money Bank, a. s. se sídlem v Praze, IČ: 25672720, kdy výpovědní doba běží  

od 01.02.2019 do 31.07.2019, 

II. ukládá OISM připravit a předložit podklady pro záměr prodeje nebo pronájmu prostor ‚ 

v čp. 67 včetně zadání zpracování znaleckého posudku o ceně. 

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

 

13. Změny v délce nájmů, záměry pronájmu – byty - OISM 

 

Usnesení č. 87/19 

Rada města Milevska 
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I. bere na vědomí žádosti pěti nájemců o provedení změn v délce nájmu, 

II. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 46 v čp. 1401 Libušina, Milevsko dohodou 

k 31.01.2019 pro 

III. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 24 v čp. 1510 5. května, Milevsko dohodou 

k 28.02.2019 pro  

IV. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 775 P. Bezruče, Milevsko dohodou 

k 31.03.2019 pro 

V. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 720 Sokolovská, Milevsko dohodou 

k 30.04.2019 pro 

VI. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 4 na byt č. 6 v čp. 720 Sokolovská, 

Milevsko pro  na dobu určitou do 31.12.2020, 

VII. pověřuje vedoucího OISM podpisem dodatku a dohod o ukončení nájemních smluv, 

VIII. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout byt č. 5 v čp. 145 Riegrova a byty č. 7 a 18 v čp. 775 

P. Bezruče za standardních podmínek s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
 a byt č. 9 

v čp. 720 Sokolovská za dotačních podmínek s měsíčním nájemným 48/m
2
 Kč. 

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

 

14. Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě ul. Za Krejcárkem, v k. ú. Milevsko -  

      vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 88/19 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 2099 o výměře 

cca 10 m
2
, v k. ú. Milevsko, Zemědělskému družstvu Milevsko, se sídlem Velká 82, 399 01 

Milevsko na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Cena pronájmu bude  

ve výši 1.000 Kč za rok.  

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

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Správa a údržba 

silnic Jihočeského kraje - OISM 

 

Usnesení č. 89//19 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se SÚS JčK, 

Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10, IČ: 70971641, k investiční akci Veřejné 

osvětlení Milevsko, ul. Čs. Legií, Nádražní a Sažinova. 

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

 

16. Obnova vodovodu v ul. Dukelská v Milevsku - výzva k podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 90/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodovodu 

v ul. Dukelská v Milevsku“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava vodovodu  

v ul. Dukelská v Milevsku“, 

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 
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17. Informace a věci ke schválení. 

 

 

 

A) Zápis z jednání se společností E.ON ohledně investiční akce VO v ul. Čs. Legií, Nádražní,  

     Sažinova - OISM 

 

Usnesení č. 91/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zápis z jednání ve věci koordinace prací při rekonstrukci sítí NN a VO  

se společností E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, 

II. souhlasí s podmínkami uvedenými v příloze P1 - Zápis z jednání, ze dne 26.02.2019. 

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

 

B) Zpřístupnění webové aplikace Gis Online - realizace veřejné zakázky – OKÚ 

 

Usnesení č. 92/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  návrh na realizaci veřejné zakázky „Zpřístupnění webové aplikace Gis Online“, 

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

malého rozsahu MM, smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Zpřístupnění webové aplikace  

Gis Online“ s Top Gis spol. s r. o., sídlem: Svatopetrská 35/7; 6ł7 00, Brno, IČ: 29182263 dle 

předloženého návrhu smlouvy. 

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

 

C) Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko - změna vyhodnocení 

veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 93/19 

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 změnu ve vyhodnocení veřejné zakázky, 

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

J. A. Komenského 1023, okr. Písek a Tomášem Fraňkem, Sokolovská  2367, 390 03  Tábor –  

IČ: 72113391, na realizaci veřejné zakázky „Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského 

Milevsko“, s nabídkovou cenou 1.525.145,99 Kč bez DPH, tj. 1.845.426,64 Kč vč. DPH. 

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

 

D) Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku - výzva k podání nabídek - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 94/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Obnova rozvodů ÚT  

a TUV, větev Věžáky v Milevsku“ v předloženém znění, 

II. vyhlašuje zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev 

Věžáky v Milevsku“ v předloženém znění, 
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III. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Obnova rozvodů ÚT 

a TUV, větev Věžáky v Milevsku – úsek Š7-Š8“ v předloženém znění, 

IV. vyhlašuje zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova rozvodů ÚT a TUV, 

větev Věžáky v Milevsku – úsek Š7-Š8“ v předloženém znění, 

V. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

VII. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 


