
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  5. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 3. dubna 2019  

od 17:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. 

 

Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, MVDr. Lukáš Dolejš, Ing. Mgr. Miroslav Doubek, 

MUDr. Zdeněk Hobzek, Bc. Zdeněk Herout, pan Michal Horek, Mgr. Marie Jarošová, paní Alena 

Knotová, pan Jaroslav Kolář, RSDr. Jiří Kotalík, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jaroslav 

Mácha, pan Jaroslav Peták, pan Karel Procházka, Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek.  

Omluveni: Mgr. Marie Jelenová, pan Michal Polanecký, pan Tibor Kaleja, Mgr. Pavel Koutník. 

 

Program: 

 

Zahájení. 

Ustanovení orgánů zasedání. 

Schválení zápisu 4. zasedání a programu 5. zasedání Zastupitelstva města Milevska. 

 

  1. Kontrola plnění usnesení - TAJ 

  2. Změna rozpočtu města Milevska - OF 

  3. Dotační program „Sociální a související služby 2019“ - OSV 

  4. Nabídka Státního statku Jeneč na převod pozemku, v k. ú. Něžovice - zrušení části usnesení -     

      OISM 

  5. Darování části pozemků v ul. Masarykova – kruhový objezd, v k. ú. Milevsko  -  ukončení  

      záměru - OISM                               

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

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

      infrastruktury - OISM 

  8. Směna části pozemku v lokalitě „U spojky“ za část pozemku v lokalitě „Hajda“, v k. ú.   

      Milevsko – vyhlášení záměru - OISM 

  9. Plán kontrolní činnosti KV ZMM na rok 2019 – KV ZMM 

10. Jednací řád Zastupitelstva města Milevska - TAJ 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

Informace úřadu. 

Reakce na předchozí dotazy a podněty. 

Dotazy a podněty. 

Závěr. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1–10 obdrželi všichni členové Zastupitelstva města 

Milevska a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále zastupitelé obdrželi zápisy 

ze zasedání Kontrolního výboru ZMM č. 1–3. 

 

Ustanovení orgánů zasedání 
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5. 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 JUDr. Jana Čunátová.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

paní Alena Knotová, pan Karel Procházka. 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: 

Ing. Bohuslav Beneš, Mgr. Marie Jarošová, pan Jaroslav Peták. 

 

Mluvčím návrhové komise byl prohlášen Ing. Bohuslav Beneš. 

 

Schválení zápisu 4. zasedání a programu 5. zasedání ZMM 

K zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Milevska nebyly vzneseny žádné pozměňovací 

návrhy, proto ho pan starosta prohlásil za schválený.  

Zastupitelé dále schválili program 5. zasedání ZMM. 

Přítomno: 17  pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0  

 

1. Kontrola plnění usnesení - TAJ 

Informace k materiálu podal p. starosta. 

 

Usnesení č. 45/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

bere na vědomí přehled plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska ze 4. zasedání ZMM. 

Přítomno: 17   pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, 

Kolář, Kupec, Dolejš, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

2. Změna rozpočtu města Milevska - OF 

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

Ing. Bc. Lukeš, Bc. Herout. 

 

Usnesení č. 46/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 8/2019 rozpočtová opatření č. 34–35 a změny závazných 

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

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8–11 a 15–33 dle přílohy č. 2, 

III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 

2019 dle přílohy č. 3.                

Přítomno: 17   pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, 

Kolář, Kupec, Dolejš, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

3. Dotační program „Sociální a související služby 2019“ - OSV 

Informace k materiálu podal p. místostarosta. 
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Usnesení č. 47/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí účelově určené 

neinvestiční dotace subjektům poskytujícím sociální a související služby podle návrhu uvedeném  

v příloze č. 1 materiálu.                 

Přítomno: 17   pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, 

Kolář, Kupec, Dolejš, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

4. Nabídka Státního statku Jeneč na převod pozemku, v k. ú. Něžovice - zrušení části  

    usnesení - OISM 

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

Ing. Bc. Doubek, pan místostarosta, Bc. Herout, Ing. Beneš, p. starosta, Mgr. Jarošová,  

RSDr. Kotalík, Mgr. Šimánek. 

Ing. Bc. Doubek – vznesl pozměňující návrh - přijmout úplatný převod pozemku. 

Po delší diskusi členů zastupitelstva stáhl pan místostarosta jako předkladatel tento bod 

z programu jednání s tím, že bude pro projednání převodu pozemku odborem investic a správy 

majetku se Státním statkem Jeneč znovu předložen k projednání ZMM. 

 

5. Darování části pozemků v ul. Masarykova – kruhový objezd, v k. ú. Milevsko  -  ukončení  

    záměru - OISM                               

Informace k materiálu podal Ing. Bc. Lukeš. Jednání opustil p. Peták a p. Procházka. 

 

Usnesení č. 48/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje 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: 15   pro - 15, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Knotová, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Dolejš, 

Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

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

Informace k materiálu podal Ing. Bc. Lukeš. Na jednání se vrátil p. Peták  

a p. Procházka. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Ing. Mgr. Doubek, Mgr. Šimánek,  

Bc. Herout, p. starosta, JUDr. Kupec, Ph.D., Ing. Beneš, p. Peták. 

 

Usnesení č. 49/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru 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 
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 Cenový rozdíl ve výši 3.500 Kč bude  

ve prospěch pana Petra Třešničky. 

Přítomno: 17   pro - 14, proti - 1, zdržel se - 2 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Hobzek, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, 

Dolejš, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Proti: Doubek. 

Zdržel se: Šimánek, Peták. 

 

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

    infrastruktury - OISM 

Informace k materiálu podal JUDr. Kupec, Ph.D. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Mgr. Šimánek, Bc. Herout, p. Peták, MUDr. Hobzek, Ing. Beneš, Mgr. Barda, Ing. Mgr. Doubek,  

Ing. Mácha, RSDr. Kotalík, p. Král. 

 

Zastupitelé hlasovali na návrh JUDr. Kupce, Ph.D. o variantě B návrhu na usnesení: 

 

Usnesení č. 50/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

doporučuje odložení žádosti o dotaci v souvislosti přípravy nových podmínek v rámci Programu 

na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

(následně by byla podána ke schválení ZMM nová žádost o dotaci). 

Přítomno: 17   pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, 

Kolář, Kupec, Dolejš, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

8. Směna části pozemku v lokalitě „U spojky“ za část pozemku v lokalitě „Hajda“, v k. ú.   

    Milevsko – vyhlášení záměru - OISM 

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

Mgr. Šimánek, RSDr. Kotalík. Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 51/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru 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 částí 

pozemků bude s doplatkem ve prospěch pana ve výši 1.576 Kč. 

Přítomno: 16   pro - 13, proti - 0, zdržel se - 3 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, 

Dolejš, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Peták, Knotová, Doubek. 

 

9. Plán kontrolní činnosti KV ZMM na rok 2019 – KV ZMM 

Informace k materiálu podal Bc. Herout. Jednání opustil p. Procházka. 
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Usnesení č. 52/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje 

a) Předložený návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska 

na rok 2019, 

b) Provedení kontrol v dílčí součinnosti s tajemníkem KV ZMM. 

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

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Hobzek, Peták, Knotová, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Dolejš, 

Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

10. Jednací řád Zastupitelstva města Milevska - TAJ 

Informace k materiálu podal Ing. Mgr. Doubek, který mimo jiné seznámil přítomné s návrhy pana 

Pavlíka ohledně doplnění Jednacího řádu ZMM. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

p. Peták, p. starosta, Ing. Štorková. Na jednání se vrátil JUDr. Kupec, odešli Mgr. Šimánek  

a paní Knotová. 

 

Usnesení č. 53/19 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Milevska v předloženém znění s účinností  

od 04.04.2019 v upraveném znění. 

Přítomno: 14   pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Hobzek, Peták, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Dolejš, Doubek, 

Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

Návrhy na nové záležitosti nebyly podány. 

 

Informace úřadu. 

 

Paní tajemnice informovala, že: 

- došlo k přestěhování odboru právních služeb, přestupků a kontroly do nových prostor, 

- proběhly personální změny na odboru finančním a na odboru investic a správy majetku. 

 

Dotazy a podněty. 

 

Ing. Mgr. Doubek – vznesl podnět ohledně dotačních možností z Ministerstva pro místní rozvoj, 

který vznesl v bodě 7 na minulém jednání ZMM, týkající se požadavku místních částí na 

vyasfaltování – obnovu povrchů některých komunikací. 

 

p. Peták – dotaz ohledně komunikace na Píseckém předměstí, kde probíhá plynofikace a nyní 

probíhají výkopy NEJ TV, další výkopy by měly proběhnout na podzim, kdy proběhnou 

výkopové akce T-mobile. 

Ing. Bc. Lukeš – v tomto případě se bohužel nepodařilo zkoordinovat výkopy v jednom termínu, 

protože výkop plynovodu byl naplánován již před dvěma roky.  
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Ing. Beneš – reagoval písemně na dotaz p. Málka, který mu odepsal, že je s odpovědí spokojený. 

 

Bc. Herout – požádal o informace, jaké jsou záměry s bývalou školou ve Dmýšticích. 

p. starosta – informace bude podána na příštím jednání ZMM. 

 

MUDr. Hobzek – pochválil úřad za umožnění poskytovat materiály v elektronické podobě. 

Ohledně složky Živé Milevsko, kterou mají zastupitelé v elektronické podobě k dispozici, vznesl 

dotaz na fungování Řídící skupiny složené z místních podnikatelů. Požádal o informace, jak často 

a kde se tato skupina schází, zda jsou z jednání pořizovány zápisy. 

p. starosta – o tomto mohou zastupitelé jednat v rámci příštího jednání Zastupitelstva města 

Milevska.  

 

Bc. Herout – dotaz ohledně článku v Milevských novinách týkající se nedořešení půjčování 

elektrokol získaných z dotace.  

p. starosta – vysvětlil situaci ohledně půjčování elektrokol s tím, že o tomto proběhne jednání. 

Ing. Mgr. Doubek – dotaz, jak velká je udržitelnost projektu a na systém půjčování kol. 

p. starosta – mimo jiné uvedl, že udržitelnost projektu jsou 3 roky.  

MUDr. Hobzek – navrhuje spustit co nejdříve alespoň improvizovaný provoz. 

p. místostarosta – projekt by měl být na podporu našeho regionu – půjčování těchto kol by mělo 

sloužit na seznámení se s městem a jeho okolí. 

p. Král – informoval, že půjčování elektrokol by mělo být zahájeno 15. dubna 2019. 

 

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 ve 21:30 hodin.  

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.  

starosta města 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 

 
 


