
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 7. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 25. března 2019 

od 15:30 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 7. 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 6. schůze RMM a programu 7. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 18.03.2019 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu č. 7/2019 - OF 

  3. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

  4. Street workoutové hřiště v Milevsku – podpis smlouvy na realizaci - OŽP 

  5. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody     

      2019“ - OŽP 

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

      - OŽP 

  7. Žádost o souhlas s účelovým užitím investičního fondu – 1. ZŠ - OPSPK 

  8. Směna pozemku v lokalitě „U spojky“ za pozemek v lokalitě „Hajda“,  v k. ú.  Milevsko –       

      vyhlášení záměru - OISM 

  9. Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka", v k. ú. Milevsko - ukončení záměru -        

      OISM 

10. Darování částí pozemků v ul. Masarykova - kruhový objezd, v k. ú. Milevsko - ukončení  

      záměru - OISM 

11. Směna pozemků s doplatkem, v k. ú. Klisín - vyhlášení záměru - OISM 

12. Pronájem části pozemku v ulici Nádražní, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru - OISM 

13. Likvidační komise - odvolání a jmenování nového člena - OISM 

14. Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko –  

      vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

15. Rozšíření placených stání v ul. Za Radnicí - OISM 

16. Informace a věci ke schválení 

A) Projektový záměr – podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – rovnost mužů a žen      

      ve všech oblastech - OSŽM 

B) Žádost o souhlas se změnami užití investičního fondu – MŠ Sluníčko - OPSPK 

C) Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko“- výzva k podání nabídky -   

     OISM 

D) Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova - Milevsko - vyhodnocení      

     veřejné zakázky - OISM 

E) Změny v délce nájmů, záměr pronájmu – byty - OISM 
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F) Smlouva o likvidaci telefonní hovorny – O2 Czech Republic a. s. - OISM 

 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 15 ,  A ) - F )  obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi informace ohledně akce 

Hodina Země 2019. 

 

Schválení zápisu 6. schůze RMM a programu 7. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 6. schůze a dále program 7. schůze RMM. 

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

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 18.03.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 95/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 18.03.2019. 

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

 

2. Změna rozpočtu č. 7/2019 - OF 

 

Usnesení č. 96/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 7/2019 rozpočtová opatření č. 23 až 30 a změny závazných 

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

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

 

3. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV 

 

Usnesení č. 97/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.04.2019 přidělení bytu 1+0 č. 29 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, paní ,  

Milevsko, 

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

přidělení bytu náhradnici paní  

přidělení bytu od 01.04.2019), 

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 

 

4. Street workoutové hřiště v Milevsku – podpis smlouvy na realizaci - OŽP 

 

Usnesení č. 98/19 

Rada města Milevska 

I. rozhodla o podpisu smlouvy na realizaci street workoutového hřiště s firmou COLMEX  

s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3,  

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
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   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 
Hodnota              
(v tis.Kč) OdPa Položka ORG 

3421 6121   7 

 

Přesun finančních prostředků z § 3421                

(v rozpočtu 2019 150 tis. na architektonickou 

soutěž na DH u I. ZŠ) 

- 100 

 

 3429 6121    7                100   

              

              

          VÝDAJE celkem             0 

  
 

      PŘÍJMY celkem             0 

 

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

 

5. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana  

    přírody 2019“ - OŽP 

 

Usnesení č. 99/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana 

přírody 2019“ dle přílohy č. 1,  
II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text 
Hodnota              
(v tis.Kč) OdPa Položka ORG 

 3741 5222   7 

 

Přesun finančních prostředků z § 3741 

(přebytek finančních prostředků) 
      -  5 

 

 3421 5222    7                   5 

              

              

          VÝDAJE celkem             0 

  
 

      PŘÍJMY celkem             0 

 

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

 

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

    Milevska - OŽP 

 

Usnesení č. 100/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje:  

- pokácení stromů v souvislosti s rekonstrukcí autobusových zastávek v Nádražní ulici, a to jedné 

lípy (parc. č.  1611/7), a případně dvou jírovců (parc. č. 2049/1) naproti domu čp. 943 a dvou 

zeravů u domu čp. 816 (parc. č. 574/29), 

- pokácení břízy bělokoré ve svahu v Sokolovské ulici naproti domu čp. 1154 (pozemek parc.  

č. 1814/2), 

II. neschvaluje pokácení douglasky tisolisté u domu čp. 762 v ul. Čs. armády (pozemek parc.  

č. 582/1). 

Přítomno: 7                        pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 
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7. Žádost o souhlas s účelovým užitím investičního fondu – 1. ZŠ - OPSPK 

 

Usnesení č. 101/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s užitím částky 99.000,00 Kč z investičního fondu 1. základní školy T. G. Masaryka 

Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, k finančnímu krytí nákladů spojených s vypracováním 

projektové dokumentace Ing. Černým, IČ: 48218570, na akci „Obnovení hřiště 1. ZŠ“, dle 

přílohy P1, 

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

8. Směna pozemku v lokalitě „U spojky“ za pozemek v lokalitě „Hajda“,  v k. ú.  Milevsko –       

    vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 102/19 

Rada města Milevska 

doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na směnu části pozemkové parcely 

parc. č. 846/9 o výměře 1576 m
2
, v k. ú. Milevsko ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. 

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko za část pozemkové parcely parc. č. 1958/47, o výměře 1576 m
2
, 

v k. ú. Milevsko ve vlastnictví pana

Směna pozemků bude s doplatkem ve prospěch pana Jaromíra Hrůzy ve výši 1.576 Kč. 

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

 

9. Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka", v k. ú. Milevsko - ukončení záměru -        

    OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 103/19 

Rada města Milevska 

schvaluje pronájem části pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře 54 m
2
, v k. ú. Milevsko na 

dobu určitou, a to do 31.03.2020 panu 

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

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

 

10. Darování částí pozemků v ul. Masarykova - kruhový objezd, v k. ú. Milevsko - ukončení  

      záměru - OISM 

 

Usnesení č. 104/19 

Rada města Milevska 

doporučuje  Zastupitelstvu města Milevska schválit darování části pozemkové parcely parc.  

č. 1945/2, dle geometrického plánu č. 3171-1067/2017 označené jako díl „d“ o výměře 55 m
2
  

a části pozemkové parcely parc. č. 1991/3, dle geometrického plánu č. 3171-1067/2017 označené 

jako díl „ h“ o výměře 108 m
2
, v k. ú. Milevsko Jihočeskému kraji, se sídlem U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice. 

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

 

11. Směna pozemků s doplatkem, v k. ú. Klisín - vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 105/19 

Rada města Milevska 
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doporučuje   Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na směnu pozemkové parcely parc. 

č. 63/20 o výměře 3553 m
2
, v k. ú. Klisín ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám.  

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko za pozemkovou parcelu parc. č. 125/32 o výměře 3889 m
2
,  

v k. ú. Klisín ve vlastnictví pana 

Cenový rozdíl ve výši 3.500 Kč bude ve prospěch pana Petra Třešničky. 

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

 

12. Pronájem části pozemku v ulici Nádražní, v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 106/19 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 1654 o výměře 

cca 100 m
2
, v k. ú. Milevsko, podnikateli panu  

Písek na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Cena pronájmu bude ve výši 1.000 Kč za 

rok.  

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

 

13. Likvidační komise - odvolání a jmenování nového člena - OISM 

 

Usnesení č. 107/19 

Rada města Milevska 

I. odvolává z funkce člena likvidační komise pana Ing. Václava Pavlečku s platností od 

01.04.2019,  

II. jmenuje do funkce člena likvidační komise pana Marka Hradila s platností od 01.04.2019. 

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

 

14. Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko –  

      vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

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

 

Usnesení č. 108/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“ a rozhodla zadat 

veřejnou zakázku vybranému vítězi za předpokladu schválení finančních prostředků na zasedání 

ZMM dne 03.04.2019, v případě, že nebudou finanční prostředky schváleny, ruší veřejnou 

zakázku. 

II. rozhodla vyloučit uchazeče  AQUATEST a. s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

z důvodu nedoložení odpovídajících referencí a následnému nevyhovujícímu vysvětlení, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Likvidace a využití 

odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“ s firmou SWIETELSKY stavební  

s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 

IČ: 48035599 za nabídnutou cenu 4.449.000,00 Kč bez DPH, tj. 5.383.290,00 Kč vč. DPH, 

IV. doporučuje ZMM schválit tuto rozpočtovou změnu: 

 
          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2321 6121    6  6178  

Navýšení prostředků na realizaci akce -

předfinancování   4650 

          VÝDAJE celkem 4650 
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          PŘÍJMY celkem 0  

          FINANCOVÁNÍ celkem          0   

 

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

 

15. Rozšíření placených stání v ul. Za Radnicí - OISM 

 

Usnesení č. 109/19 

Rada města Milevska 

rozhodla nerozšířit stávající placená stání v ul. Za Radnicí. 

Přítomno: 7                        pro - 4, proti - 3, zdržel se - 0 

 

16. Informace a věci ke schválení 

 

A) Projektový záměr – podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily – rovnost mužů  

     a žen ve všech oblastech - OSŽM 

 

Radní hlasovali o předloženém návrhu na usnesení: 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektovém záměru „Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly – rovnost mužů a žen ve všech oblastech“, 

II. schvaluje podání žádosti o podporu Operačního programu Zaměstnanost výzvy 81 na projekt 

„Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – rovnost mužů a žen ve všech oblastech, 

III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EDU-PRO Consulting, a. s.,  

IČ: 24145441, dle přílohy č. 1, 

IV. schvaluje finanční návrh rozpočtu projektu, viz příloha č. 2, se spoluúčastí města ve výši 

minimálně 5 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu.  

Přítomno: 7                        pro - 0, proti - 2, zdržel se - 5 

Usnesení nebylo přijato. 

 

B) Žádost o souhlas se změnami užití investičního fondu – MŠ Sluníčko - OPSPK 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. a p. místostarosta. 

 

Usnesení č. 110/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informaci Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, 

zřízené příspěvkové organizace, o stavu realizace schváleného účelového užití investičního 

fondu, 

II. souhlasí se snížením rozpočtových nákladů účelově určených na odvlhčení sklepů – technické 

zhodnocení financovaných z investičního fondu o částku ve výši 42.000,00 Kč dle přílohy P1, 

III. souhlasí s navýšením rozpočtových nákladů účelově určených na zahradní úpravy o částku 

ve výši 95.000,00 Kč a jejich použití z investičního fondu dle přílohy P1, 

IV. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů Mateřské školy Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, 

okres Písek, dle přílohy P2. 

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

 

C) Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko“ - výzva k podání  

      nabídky - OISM 

Na jednání se vrátili JUDr. Kupec, Ph.D. a p. místostarosta. 

 

Usnesení č. 111/19 
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Rada města Milevska 

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

dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken a dveří na 

nové tribuně letního stadionu 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 

 

D) Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova - Milevsko –  

     vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 112/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Stavební 

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

II. rozhodla vyloučit firmu ZNAKON a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice –  

IČ: 26018055,  

III. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., 

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH – IČ: 48035599 za nabídkovou cenu 9.407.136,28 Kč bez 

DPH, tj. 11.382.634,90 Kč vč. DPH, 

IV. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy chodníku a přechodů 

v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“ s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný 

závod Dopravní stavby JIH – IČ: 48035599 za nabídkovou cenu 9.407.136,28 Kč bez DPH, tj. 

11.382.634,90 Kč vč. DPH. 

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

 

E) Změny v délce nájmů, záměr pronájmu – byty - OISM 

 

Usnesení č. 113/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádosti dvou nájemců o provedení změn v délce nájmu, 

II. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 246 Havlíčkova, Milevsko dohodou 

k 31.03.2019 pro

III. revokuje usnesení č. 397/18 ze dne 24.10.2018, kdy rada rozhodla neprodloužit nájemní 

smlouvu na byt č. 12 v čp. 776 Čs. armády Milevsko pro z důvodu porušování 

povinností nájemníka zvlášť závažným způsobem, zejména neplacení nájemného a nákladů na 

služby s tím spojené, z důvodu splnění veškerých finančních závazků,  

IV. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem č. 6 na byt č. 12 v čp. 776 Čs. armády, 

Milevsko pro na dobu určitou do 30.06.2019 s možností dalšího prodloužení 

pouze za předpokladu pravidelných úhrad dle měsíčních předpisů s dodržením lhůty splatnosti, 

V. pověřuje vedoucího OISM podpisem dohody o ukončení a dodatku k nájemním smlouvám, 

VI. schvaluje zveřejnit záměr pronajmout byt č. 7 v čp. 246 Havlíčkova za standardních 

podmínek s minimálním měsíčním nájemným 54 Kč/m
2
. 

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

  

F) Smlouva o likvidaci telefonní hovorny – O2 Czech Republic a. s. - OISM 

 

Usnesení č. 114/19 
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Rada města Milevska 

I. schvaluje uzavřít Smlouvu o likvidaci telefonní hovorny s O2 Czech Republic a. s.,  

Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, IČ: 60193336, k investiční akci Muzeum maškar  

2. etapa – venkovní prostory čp. 6, 

II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 
          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

2219 6121  6 6187  +50.000 

     
VÝDAJE celkem +50.000 

     
PŘÍJMY celkem 0 

     
FINANCOVÁNÍ celkem 0 

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

 

G) Podání a zařazení žádosti do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a      

      infrastruktury a registrace do databáze na nového investora – doplnění usnesení 67/19 

 

Usnesení č. 115/19 

Rada města Milevska 

schvaluje doplnění usnesení č. 67/19 bodu II. v tomto znění: 

Rada města Milevska doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit podání žádosti o dotaci 

ve smyslu a za podmínek Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

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

 

Revize došlé pošty 

 

Dopis č. 07 – čj. MM 09276/2019 – SDH Velká – žádost o finanční příspěvek – předán OKÚ 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 


