
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 9. schůze Rady města Milevska, která se konala v  pondělí 15. dubna 2019 

od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

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

Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Jaroslav Mácha, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Mgr. Petr Barda 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 9. 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 8. schůze RMM a programu 9. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 08.04.2019 - TAJ 

  2. Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 –  

      OF 

  3. Změna rozpočtu č. 9/2019 - OF 

  4. Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční dokumenty  

      pro obce na Písecku“ a úhrada mimořádného členského příspěvku – Svazek obcí regionu  

      Písecko - OŽP 

  5. Jednací řád Sociální komise Rady města Milevsko - OSV 

  6. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                            

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

  8. Návrh nové dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného  

      pořádku – PČR - OPSPK 

  9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku formou peněžního daru pro Sbor dobrovolných    

      hasičů Velká (dále jen SDH Velká) - OKÚ 

10. SoVB – Milevsko Bažantnice: NN připojení kabelem - OISM 

11. SoVB – Rekonstrukce. STL Milevsko, L. Janáčka, F. Kudláčka - OISM 

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

      ukončení záměru - OISM 

13. Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko - výzva k podání nabídky - OISM 

14. Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko - výzva k podání nabídky - OISM 

15. Varovný a informační systém města Milevsko – záměr na modernizaci - OISM 

16. Nákup pozemků v lokalitě „Zvíkovec“ - OISM 

17. Bezbariérové trasy města Milevska – rozšíření záměru - OISM 

18. Souhlas zřídit třetí osobě užívací právo – podnájem - OISM 

19. Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku - vyhodnocení veřejné zakázky –  

      OISM 

20. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2018 - OVV 

21. Návrh ZD a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele „Strategie rozvoje dopravy a  

      veřejného prostoru“ - OSŽM 

22. 4. část: Strategie eCulture, Sportu a cestovního ruchu – OSŽM 

23. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod – ČEVAK a. s. – OISM 
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24. Informace a věci ke schválení 

A) Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku k  

     akci „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly“ - OISM 

B) Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/34,  v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru a      

     souhlas k instalaci venkovní markýzy nad výkladce v čp. 127, nám. E. Beneše, Milevsko –  

     OISM 

C) Pojištění elektrokol - OISM 

D)  Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko - vyhodnocení veřejné  

      zakázky – OISM 

 

Revize došlé pošty. 

 

Materiály v elektronické podobě k bodům č. 1 – 23 ,  A ) –D ) obdrželi všichni členové RMM a 

písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu. Dále byla radním předána Výroční zpráva 

Milevské knihovny za rok 2018. 

 

Schválení zápisu 8. schůze RMM a programu 9. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 8. schůze a dále program 9. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 08.04.2019 - TAJ 

 

Usnesení č. 119/19 

Rada města Milevska 

bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 08.04.2019. 

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

 

2. Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 –  

    OF 

 

Usnesení č. 120/19 

Rada města Milevska 

projednala rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací vč. návrhu na rozdělení 

výsledků za rok 2018 následovně:  

I. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 

781, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 1 a 2, 

II. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 

764, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 3 a 4, 

III. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Klubíčko Milevsko, 

B. Němcové 1380, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 5 a 6, 

IV. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Milevsko, J. Mařánka 

226, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 7 a 8, 

V. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace 1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko, 

Jeřábkova 690, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 9 a 10, 

VI. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace 2. Základní škola J. A. Komenského Milevsko, 

J. A. Komenského 1023, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 11 a 12, 
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VII. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Milevské muzeum, ve znění dle přílohy č. 13  

a 14, 

VIII. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Městská knihovna v Milevsku, ve znění dle 

přílohy č. 15 a 16, 

IX. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko, ve znění dle přílohy  

č. 17 a 18, 

X. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 

hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska, příspěvková 

organizace, ve znění dle přílohy č. 19 a 20, 

XI. schvaluje „Protokoly o schvalování účetních závěrek“ v aktuálním znění dle příloh č. 21–30. 

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

 

3. Změna rozpočtu č. 9/2019 - OF 

 

Usnesení č. 121/19 

Rada města Milevska 

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 9/2019 rozpočtová opatření č. 36 až 37 a 39 až 40 změny 

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

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

 

4. Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční dokumenty  

    pro obce na Písecku“ a úhrada mimořádného členského příspěvku – Svazek obcí regionu  

    Písecko - OŽP 

 

Usnesení č. 122/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční 

dokumenty pro obce na Písecku“ mezi městem Milevskem a Svazkem obcí regionu Písecko 

(příloha P2), 

II. souhlasí s úhradou mimořádného členského příspěvku ve výši 33.118 Kč Svazku obcí regionu 

Písecko za účelem spolufinancování projektu „Segmentové koncepční dokumenty pro obce na 

Písecku“. 

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

 

5. Jednací řád Sociální komise Rady města Milevsko - OSV 

 

Usnesení č. 123/19 

Rada města Milevska 

schvaluje s platností od 15.04.2019 aktualizaci Jednacího řádu Sociální komise Rady města 

Milevska.        

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

 

6. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                            

 

Usnesení č. 124/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.05.2019 přidělení bytu 2+0 č. 76 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, manželům 
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II. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemní 

smlouvy k přidělenému bytu.   

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

 

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

 

Usnesení č. 125/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s převodem částky ve výši 80.000 Kč z rezervního fondu k posílení investičního 

fondu   za   účelem financování rekonstrukce šaten a skříněk ve 2. základní škole  

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. Návrh nové dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí  

    veřejného pořádku – PČR - OPSPK 

 

Usnesení č. 126/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje,  

se sídlem Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice, IČ: 75151511, ve znění dle předloženého 

návrhu přílohy  P1,   

II. pověřuje Ing. Ivana Radostu, starostu města, podpisem dohody o vzájemné spolupráci při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za město Milevsko. 

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

 

9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku formou peněžního daru pro Sbor  

    dobrovolných hasičů Velká (dále jen SDH Velká) - OKÚ 

 

Usnesení č. 127/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2019,  

ve  

výši 14.000 Kč na zajištění hasičské okrskové soutěže, pořádané dne 11.05.2019 SDH Velká, 

II. pověřuje starostu města uzavřením a podpisem darovací smlouvy mezi městem Milevskem  

a SDH Velká, 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

6112 5222  1 
 

Poskytnutí finančního daru 14.000 Kč 

      VÝDAJE celkem 14.000 Kč 

     PŘÍJMY celkem     0 

          FINANCOVÁNÍ celkem    0 

 

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

 

10. SoVB – Milevsko Bažantnice: NN připojení kabelem - OISM 

 

Usnesení č. 128/19 
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Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska parc. č. st. 3338,  k. ú. 

Milevsko, obec 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 je realizována 

v rámci „Milevsko Bažantnice: NN připojení kabelem“, 

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,  

IČ: 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemku města Milevska  

parc. č. st. 3338, v k. ú. Milevsko, obec Milevsko. 

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

 

11. SoVB – Rekonstrukce. STL Milevsko, L. Janáčka, F. Kudláčka - OISM 

 

Usnesení č. 129/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí se zřízením věcného břemene v pozemku města Milevska s parc. č. 373/9, 373/84, 

373/103, 373/104, 373/105, 1614/1, 1621/35, 1621/36, 1621/38, 2298/2, 2298/3, 2298/4, 2298/5, 

2298/7, 2298/8, 2298/9, 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 „Rek. STL Milevsko, L. Janáčka, F. Kudláčka“, za účelem umístění 

distribuční soustavy „Nový STL propoj a STL plynovod a přípojky“, 

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,  

IČ: 28085400, pro zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v pozemcích města Milevska 

s parc. č. 373/9, 373/84, 373/103, 373/104, 373/105, 1614/1, 1621/35, 1621/36, 1621/38, 2298/2, 

2298/3, 2298/4, 2298/5, 2298/7, 2298/8, 2298/9, v k. ú. Milevsko. 

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

 

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

      ukončení záměru - OISM 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

 

13. Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko - výzva k podání nabídky - OISM 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 130/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko“, 

II. vyhlašuje zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku „Obnova 

hřiště u I. ZŠ Milevsko“, 

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

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

V. pověřuje otevřením elektronických nabídek uživatele certifikovaného elektronického nástroje 

E-ZAK v předloženém znění, 

VI. jmenuje komisi pro hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

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

 

14. Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko - výzva k podání nabídky - OISM 

 

Usnesení č. 131/19 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Obnova komunikace v ulici 

Dukelská, Milevsko“, 

II. vyhlašuje zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“, 

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

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

V. pověřuje otevřením elektronických nabídek uživatele certifikovaného elektronického nástroje 

E-ZAK v předloženém znění, 

VI. jmenuje komisi pro hodnocení nabídek v předloženém znění, 

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

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

 

15. Varovný a informační systém města Milevsko – záměr na modernizaci - OISM 

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

 

Usnesení č. 132/19 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační 

systém města Milevsko“, 

II. rozhodla zařadit záměr INP-509 Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém 

města Milevsko v Trvalém zásobníku investičních projektů do fáze 3A – připravované, dle 

směrnice Proces investic a oprav majetku města Milevska a požadavky na jejich realizaci,  

III. rozhodla zahájit přípravné práce – nechat vypracovat úvodní technickou dokumentaci 

k projektu. 

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

 

16. Nákup pozemků v lokalitě „Zvíkovec“ - OISM 

 

Usnesení č. 133/19 

Rada města Milevska 

doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit nákup pozemkové parcely parc. č. 1238/2,  

o výměře 214 m
2 

, části pozemkové parcely parc. číslo 1238/6, dle geometrického plánu  

č. 3241-49/2019 označené jako pozemková parcela parc. č. 1238/7 o výměře 879 m
2
  a části 

pozemkové parcely parc. č. 1270/37 dle geometrického plánu č. 3241-49/2019 označené jako 

pozemková parcela parc. č. 1270/48 o výměře 620 m
2 

, v k. ú. Milevsko, za cenu 30 Kč za 1 m
2
 

od  Cena pozemků bude ve výši 

51.390 Kč. 

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

 

17. Bezbariérové trasy města Milevska – rozšíření záměru - OISM 

 

Usnesení č. 134/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s předložením záměru na rozšíření bezbariérových tras města Milevska do Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny o akci „Bezbariérové úpravy v budově DPS 

Milevsko – rekonstrukce výtahu“, 

II. souhlasí se zařazením této akce do střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2020 na 

financování z vlastních zdrojů v předpokládané výši 850 tis. Kč. 

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

 

18. Souhlas zřídit třetí osobě užívací právo – podnájem - OISM 

 

Usnesení č. 135/19 
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Rada města Milevska 

I. bere na vědomí žádost Městské knihovny v Milevsku, 

II. uděluje souhlas vypůjčiteli, Městské knihovně v Milevsku, příspěvkové organizaci, se sídlem 

v Milevsku, IČ: 70926646, zřídit třetí osobě užívací právo – podnájem - k nebytovému prostoru 

č. 106 v čp. 1 nám. E. Beneše, kdy účel podnájmu bude odpovídající účelu výpůjčky, 

III. ukládá vypůjčiteli, Městské knihovně v Milevsku, příspěvkové organizaci, doručit 

podnájemní smlouvu, která nesmí být v rozporu se smlouvou o výpůjčce, Odboru investic 

a správy majetku MěÚ Milevsko do 30 dnů od podpisu.  

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

 

19. Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku - vyhodnocení veřejné zakázky –  

      OISM 

 

Usnesení č. 136/19 

Rada města Milevska 

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

rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku“, a rozhodla zadat tuto veřejnou zakázku 

vybranému vítězi za předpokladu schválení finančních prostředků na příštím zasedání ZMM, 

v případě, že nebudou finanční prostředky schváleny, ruší tuto veřejnou zakázku, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev 

Věžáky v Milevsku“ s firmou ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno – IČ: 25512455  

za nabídkovou cenu 12.392.573,00 Kč bez DPH, tj. 14.995.013,33 Kč vč. DPH, 

III. ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku 

– úsek Š7-Š8“, 

IV. doporučuje ZMM schválit tuto rozpočtovou změnu: 

 

 

          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3634 6121    6  6183 

Navýšení prostředků na realizaci akce 

„Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev 

Věžáky v Milevsku“  15200 

          VÝDAJE celkem 15200 

          PŘÍJMY celkem 0  

          FINANCOVÁNÍ celkem          0   

 

Přítomno: 6                        pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1 

 

20. Poskytnutí finančního daru dětem narozeným v roce 2018 - OVV 

Jednání opustil JUDr. Kupec, Ph.D. 

 

Usnesení č. 137/19 

Rada města Milevska 

schvaluje poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství v Milevsku žadatelům dle přílohy.                                                                                                                                                         

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

 

21. Návrh ZD a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele „Strategie rozvoje dopravy a  

      veřejného prostoru“ - OSŽM 

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

 

Usnesení č. 138/19 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí s návrhem Zadávací dokumentace, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku 3. část: Strategie rozvoje dopravy a veřejného 

prostoru zadávaného dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem, Článku 9, bodu 8 b) a podle pravidel poskytovatele dotace, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

V. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

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

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

 

22. 4. část: Strategie eCulture, Sportu a cestovního ruchu – OSŽM 

 

Usnesení č. 139/19 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky 4. část: Strategie eCulture, Sportu  

a cestovního ruchu,  

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku 4. část: Strategie eCulture, Sportu  

a cestovního ruchu zadávaného dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Milevskem, Článku 9, bodu 8 b) a podle pravidel poskytovatele dotace, 

III. rozhodla provést hodnocení bez e-aukce, 

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

V. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 

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

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

 

23. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod – ČEVAK a. s. – OISM 

 

Usnesení č. 140/19 

Rada města Milevska 

I. rozhodla uzavřít aktualizovanou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod  

č. 10014011/2, 

II. rozhodla uzavřít novou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 10014012/2 

s ČEVAK a. s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10, IČ: 60849657, z důvodu 

nedostatečného tlaku vodovodní soustavy vlivem zvýšení počtu odběrných míst na radnici MěÚ 

Milevsko, nám. E. Beneše, čp. 420, 399 01 Milevsko. 

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

 

24. Informace a věci ke schválení 

 

A) Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zpracování projektové dokumentace a energetického  

     posudku k akci "Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly" - OISM 

Jednání opustil p. Procházka. 

 

Usnesení č. 141/19 

Rada města Milevska 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0006/2019 ze dne 11.01.2019 s firmou 

Vaniš Luboš, Ing. , Líšnice 72, 399 01 Sepekov, IČ: 60078936. 

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

 

B) Pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/34,  v k. ú. Milevsko – vyhlášení záměru  

     a souhlas k instalaci venkovní markýzy nad výkladce v čp. 127, nám. E. Beneše,  

     Milevsko - OISM 

Na jednání se vrátil p. Procházka a odešel JUDr. Kupec, Ph.D. 
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Usnesení č. 142/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc. č. 1602/34 o výměře 

28,8 m
2
, v k. ú. Milevsko, obec Milevsko na dobu neurčitou pro VÁCLAVÁK s. r. o., se sídlem 

nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko, IČO: 05411661. Cena části pronajímané pozemkové 

parcely bude 150 Kč za 1 m
2 

a rok, 

II. uděluje souhlas k instalaci venkovní markýzy nad výkladce v čp. 127, nám. E. Beneše, 

Milevsko nad částí pronajaté pozemkové parcely č. 1602/34 v k. ú. Milevsko pro nájemce 

nebytového prostoru č. 101, VÁCLAVÁK s. r. o. se sídlem nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko,  

IČ: 05411661. 

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

 

C) Pojištění elektrokol – OISM 

 

Usnesení č. 143/19 

Rada města Milevska 

I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721119880 s pojišťovnou Kooperativa, 

a. s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na majetkové pojištění elektrokol v hodnotě 4.972,00 Kč, 

II. schvaluje  uzavření pojistné smlouvy s ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, 

186 00 Praha 8 na havarijní pojištění elektrokol v hodnotě 17.120,00 Kč 

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

 

D)  Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko - vyhodnocení veřejné  

      zakázky – OISM 

 

Usnesení č. 144/19 

Rada města Milevska 

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

„Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko“,  

II. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou OKNOSTYL GROUP s. r. o., 

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719 za nabídkovou cenu 458.000,00 Kč bez DPH, 

tj. 554.180,00 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken a dveří 

na nové tribuně letního stadionu Milevsko“ s firmou OKNOSTYL GROUP s. r. o., Tišnovská 

2029/51, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719 za nabídkovou cenu 458.000,00 Kč bez DPH, 

tj. 554.180,00 Kč vč. DPH. 

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

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 

 

 

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

starosta                    místostarosta 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 


