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Město MILOVICE 
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 

Kancelář úřadu 

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 

 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 25/2018 

konaného dne 23. 7. 2018 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská – 

radní města, Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu. 

Omluven: Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města. 

 

Program jednání Rady města: 
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto: 

1. Kontrola plnění RM 
2. Pozemky ve vlastnictví města 
2a) Návrh na znění Vyjádření města Milovice, jako účastníka územního nebo stavebního řízení 
2b) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností GasNet, s.r.o. a 

P. H., na pozemcích parc. č. 929/4 a 9296 v k. ú. Milovice nad Labem 
2c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Milovice a společností 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. na pozemcích parc. č. 1378, 1389/2 a 1388 v k. ú. Benátecká Vrutice 
2d) Odvolání proti rozhodnutí Rady města k č.j. SMM/5900/18/Kra 
2e) Odvolání proti rozhodnutí Rady města k č.j. SMM/3792/18/Kra 
2f) Návrh na odkoupení podílu k pozemku parc. č. 966/73 v k. ú. Milovice nad Labem, pod komunikací v ulici 

Ke Hřišti v části Milovice 
2g) "Prověření existence dřevin pro stavbu „Benátecká Vrutice, kNN p.č. 900/1“" 
2h) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 1298/1 a 900/3, oba v k.ú. Benátecká Vrutice 
3) Informativní zpráva - STK Mlýn Draho s.r.o. – splácení dluhu 
4) Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2018/RM 
5) Odkoupení kiosku 
6) Žádost o uzavření splátkového kalendáře 
7) Žádost o postoupení členství  v Bytovém družstvu Mladá 
8) Přidělení bytů pro zaměstnance ZŠ a MŠ JUVENTA 
9) Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – dočasné umístění podpěrných bodů 
10) Návrh na schválení Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Výroční ohňostroj k 100. založení ČSR“ 
11) Žádost o povolení uzavírky komunikací v Milovicích z důvodu pořádání kulturní akce „LET IT ROLL 

2018“ 
12) Žádost o poskytnutí Hakenova stadionu a spolupráci na konání 15. ročníku Cesty pohádkovým lesem 
Vztah k rozpočtu: 
Nebude dotčen. 
13) Poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje městu Milovice na akci „Historický Jarmark kněžny 

Mlady“ konané dne 1. 9. 2018 
 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 359/2018 

Rada města 

schvaluje program v předloženém znění.  

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

1. Kontrola plnění RM 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 21, 22, 23 a 24 z r. 2018. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 360/2018 

Rada města 

bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Rady města č. 21, 22, 23 a 24 z r. 2018. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 
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2. Pozemky ve vlastnictví města 

2a) Návrh na znění Vyjádření města Milovice, jako účastníka územního nebo stavebního řízení 

 

V souladu s unesením Rady města č. 120 d)/2018, přijatém na jejím jednání č. 8/2018 dne 14. 3. 2018 předkládá 

Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) Radě města předkládá 

návrhy Vyjádření k těmto žádostem, respekt projektovým dokumentacím:    

Žádost společnosti 1. projekční CZ s.r.o., IČ 285 44 412, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 981/17, PSČ 

110 00 (č.j. SMM/7050/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Topolová, kVN, AAS 

Automotive, část 1“ v k.ú. Benátecká Vrutice, ul. Topolová v části Mladá, číslo stavby IV-12-6021945, 

stavebník ČEZ Distribuce, a.s. 

Žádost společnosti 1. projekční CZ s.r.o., IČ 285 44 412, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 981/17, PSČ 

110 00 (č.j. SMM/7051/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Topolová, kVN, AAS 

Automotive, část 2“ v k.ú. Benátecká Vrutice, ul. Tyršova a Topolová v části Mladá, číslo stavby IV-12-

6021945, stavebník ČEZ Distribuce, a.s. 

Žádost společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČ 627 43 25, se sídlem Liberec, Budyšínská 

1294, PSČ 460 01, (č.j. SMM/6178/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Benátecká 

Vrutice, kNN pč. 1392 H2B“ v k.ú. Benátecká Vrutice, ul. Topolová v části Mladá, číslo stavby IV-12-6022853, 

stavebník ČEZ Distribuce, a.s. 

Žádost společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČ 627 43 25, se sídlem Liberec, Budyšínská 

1294, PSČ 460 01, (č.j. SMM/6704/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Benátecká Vrutice, kNN 

pč. 109“ v k.ú. Benátecká Vrutice, v části Benátecká Vrutice, číslo stavby IV-12-6022879, stavebník ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Žádost manželů J. H. a I. H. (č.j. SMM/6274/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba 

rodinného domu vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a zpevněných ploch“ na pozemku parc.č. 

1386/250 v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě Milovice, ul. Tyršova, část Mladá, stavebník manželé J. a I. H., oba 

trvale bytem Milovice  

Žádost M. K. o souhlas s umístěním přípojek na pozemcích Města (č.j. SMM/5743/18) podle projektové 

dokumentace pro vydání územního souhlasu se stavbou „Vodovodní, kanalizační a STL plynovodní přípojka pro 

novostavbu DD na parc.č. 289, Milovice“ ve městě Milovice, ul. Na Pahorku, část Milovice, stavebník V. T., 

Milovice   

Žádost P. V. (č.j. SMM/6232 a)/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům RD1 lokalita 

Tyršova“ na pozemku parc.č. 1386/267 v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě Milovice, ul. Tyršova, část Mladá, 

stavebník ESP stavební s.r.o., IČ 064 88 170, se sídlem Tyršova 1520, Mladá, 289 23 Milovice  

Žádost P. V. (č.j. SMM/6232 b)/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům RD1 lokalita 

Tyršova“ na pozemku parc.č. 1386/266 v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě Milovice, ul. Tyršova, část Mladá, 

stavebník ESP stavební s.r.o., IČ 064 88 170, se sídlem Tyršova 1520, Mladá, 289 23 Milovice  

Žádost společnosti AZ Elektrostav, a.s., IČ 451 49 909 (č.j. SMM/12202/17) o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Benátecká Vrutice, kNN p.č. 900/1“ v k.ú. Benátecká Vrutice, v části Benátecká Vrutice, 

číslo stavby IV-12-6021829, stavebník ČEZ Distribuce, a.s. 

Rada města, po seznámení se s návrhy Vyjádření k výše uvedeným žádostem, respekt projektovým 

dokumentacím, zpracovaných Odd. investic, přijala toto usnesení:   

Usnesení č. 361/2018 

Rada města 

a) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti společnosti 1. projekční CZ s.r.o., IČ 285 44 412, se sídlem 

Praha 1 - Staré Město, Národní 981/17, PSČ 110 00 (č.j. SMM/7050/18) o vyjádření k projektové dokumentaci 

stavby „Milovice, Topolová, kVN, AAS Automotive, část 1“ v k.ú. Benátecká Vrutice, ul. Topolová v části 

Mladá, číslo stavby IV-12-6021945, stavebník ČEZ Distribuce, a.s., ve znění předloženém Oddělením investic-

Odboru správy majetku města a investic,  

b) vyzývá společnost ČEZ Distribuce, a.s. aby ve věci umístění VN a NN v Milovicích vyslal svého zástupce 

k jednání s Odborem správy majetku města a investic 

c) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČ 

627 43 25, se sídlem Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01, (č.j. SMM/6704/18) o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Benátecká Vrutice, kNN pč. 109“ v k.ú. Benátecká Vrutice, v části Benátecká Vrutice, 

číslo stavby IV-12-6022879, stavebník ČEZ Distribuce, a.s., ve znění předloženém Oddělením investic-Odboru 

správy majetku města a investic, 

d) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti manželů J. H. a I. H. (č.j. SMM/6274/18) o vyjádření 

k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu vč. napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu a zpevněných ploch“ na pozemku parc.č. 1386/250 v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě 
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Milovice, ul. Tyršova, část Mladá, stavebník manželé J. a I. H., oba trvale Milovice, ve znění předloženém 

Oddělením investic-Odboru správy majetku města a investic, 

e) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti M. K. o souhlas s umístěním přípojek na pozemcích Města (č.j. 

SMM/5743/18) podle projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu se stavbou „Vodovodní, 

kanalizační a STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD na parc.č. 289, Milovice“ ve městě Milovice, ul. 

Na Pahorku, část Milovice, stavebník V. T., Milovice, ve znění předloženém Oddělením investic-Odboru správy 

majetku města a investic,  

f) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti P. V. (č.j. SMM/6232 a)/18) o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Rodinný dům RD1 lokalita Tyršova“ na pozemku parc.č. 1386/267 v k.ú. Benátecká 

Vrutice, ve městě Milovice, ul. Tyršova, část Mladá, stavebník ESP stavební s.r.o., IČ 064 88 170, se sídlem 

Tyršova 1520, Mladá, 289 23 Milovice, ve znění předloženém Oddělením investic-Odboru správy majetku 

města a investic, 

g) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti P. V. (č.j. SMM/6232 b)/18) o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Rodinný dům RD2 lokalita Tyršova“ na pozemku parc.č. 1386/266 v k.ú. Benátecká 

Vrutice, ve městě Milovice, ul. Tyršova, část Mladá, stavebník ESP stavební s.r.o., IČ 064 88 170, se sídlem 

Tyršova 1520, Mladá, 289 23 Milovice, ve znění předloženém Oddělením investic-Odboru správy majetku 

města a investic, 

h) schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti společnosti AZ Elektrostav, a.s., IČ 451 49 909 (č.j. 

SMM/12202/17) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Benátecká Vrutice, kNN p.č. 900/1“ v k.ú. 

Benátecká Vrutice, v části Benátecká Vrutice, číslo stavby IV-12-6021829, stavebník ČEZ Distribuce, a.s., ve 

znění předloženém Oddělením investic-Odboru správy majetku města a investic. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 
 

2b) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností GasNet, 

s.r.o. a P. H., na pozemcích parc. č. 929/4 a 9296 v k. ú. Milovice nad Labem   

 

P. H., trvale bytem Milovice, jedná se společností  GasNet, s.r.o., o převodu vlastnictví k STL plynovodní 

přípojce pro rodinný dům č. p. 244 (tato plynovodní přípojka byla v minulosti provedena na náklady 

předchozího majitele rodinného domu) a na základě toho, v souladu požadavkem společnosti GasNet, s. r. o., 

požádal o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900077698_3/2018, na pozemcích ve vlastnictví 

města Milovice parc.č. 929/4 a 929/6,  oba v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou 

povinnou), společností GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a P. H. (jako investorem).  

Věcné břemeno spočívá v právu společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele plynovodní distribuční soustavy 

(a jako stranou oprávněnou): 

- provozovat na předmětné části pozemků výše uvedené plynárenské zařízení,  

- vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

případným odstraněním plynárenského zařízení.  

Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu číslo 1555-50/2018, vyhotoveném Ing. 

L. Č., Kolín (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 2). 

Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční 

úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na 

pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, 

usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace 

(vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy inženýrských sítí a 1 

000,00 Kč/započatý m
2 

zastavění plochy postavením nadzemních částí inženýrských sítí (vše včetně ochranného 

pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. 

Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětných částech pozemků v tomto případě činí:  

pozemek parc.č. bm x cena za bm = cena celková cena v Kč bez DPH 

929/4 v chodníku (ochr. pásmo) 
 2,70x300,00 Kč =    810,00 

Kč 
2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek 

929/6 v chodníku a vozovce 
 4,91x300,00 Kč = 1 473,00 

Kč 
2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek 

celkem  4000,00 Kč + DPH v zákonné výši    

Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady 

na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladem věcného břemene do 

veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor. Na základě výše uvedeného Oddělení investic - 

Odboru Správy majetku města a investic navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

schválit.  
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Usnesení č. 362/2018 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení  věcného břemene č. 9900077698_3/2018, na pozemcích ve vlastnictví 

města Milovice  parc.č. 929/4 a 929/6, oba v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou 

povinnou), společností GasNet, s.r.o., IČ 272 95 311, se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 

01 (jako stranou oprávněnou) a P. H., trvale bytem Milovice (jako investorem), za těchto podmínek: 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,   

vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění výkopových 

prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky (respekt. 

povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,    

zřízení věcného břemene bude úplatné,  

jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za 

uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

plynárenského zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m
2 

zastavění plochy postavením nadzemních částí plynárenského 

zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená 

finanční náhrada je bez DPH.   

veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, náklady na 

zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladem věcného břemene do 

veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor.      

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

2c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Milovice a 

společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. na pozemcích parc. č. 1378, 1389/2 a 1388 v k. ú. 

Benátecká Vrutice 

 

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., jako investor, dokončila stavbu vodohospodářského zařízení 

s názvem „Oprava kanalizačního řadu na p.č. 1389/2, 1389/8 a 1388 v k.ú. Benátecká Vrutice“. Jednalo se o 

výměnu stávajícího kanalizačního řadu v ulici Topolová v části Mladá, který byl v havarijním stavu, pro 

možnost realizace stavby „Novostavba pekárny, parc.č. 1389/8, k.ú. Benátecká Vrutice“ stavebníka Merhautovo 

pekařství, s.r.o. Na základě požadavku města, uvedeného ve Stanovisku k provedení výše uvedené stavby (viz 

Příloha č.1, včetně mapového podkladu s trasou vedení kanalizačního řadu tj. Koordinační situační výkres)  

společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemcích  ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 1378, 1389/2 a 1388, všechny v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi 

Městem Milovice (jako stranou povinnou) a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako stranou 

oprávněnou).  Věcné břemeno spočívá v právu oprávněné strany do předmětných pozemků uložit 

vodohospodářské zařízení a toto vodohospodářské zařízení provozovat a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky 

v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a případným odstraněním vodohospodářského 

zařízení. Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu č. 1090-5/2018 (kopie 

Geometrického plánu viz Příloha č. 3) a činí (v bm a v Kč): 

pozemek parc. č. bm/m
2
 x cena za bm /m

2
= cena celková cena v Kč bez DPH 

1378 ve vozovce   20,00  x 300,00 Kč =    6 000,00 Kč    6 000,00 Kč 

1389/2 v zeleném pásu   10,00  x 100,00 Kč =    1 000,00 Kč    2 000,00 Kč (min. sazba za 1 pozemek) 

1388 ve vozovce     1,00  x 300,00 Kč =       300,00 Kč    2 000,00 Kč (min. sazba za 1 pozemek) 

celkem  10 000,00 Kč 

Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, 

jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za 

uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

vodohospodářského zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m
2
 zastavění plochy postavením nadzemních částí 

vodohospodářského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve 

vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene 

nese společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní 

poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).      

Na základě výše uvedeného Oddělení investic, Odboru Správy majetku města a investic navrhuje Radě města 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene schválit.  
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Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 363/2018 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení  věcného břemene-služebnosti, na pozemcích ve vlastnictví města 

Milovice  parc.č. 1378, 1389/2 a 1388, všechny v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako stranou 

povinnou) a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Nymburk, Bobnická 

712, PSČ 288 21 (jako stranou oprávněnou), za těchto podmínek:  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění výkopových 

prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky (respekt. 

povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,    

zřízení věcného břemene bude úplatné,  

jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za 

uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

vodohospodářského zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m
2
 zastavění plochy postavením nadzemních částí 

vodohospodářského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve 

vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.   

veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 

(náklady na zpracování Geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného 

břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).      

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

2d) Odvolání proti rozhodnutí Rady města k č.j. SMM/5900/18/Kra 

 

Rada města na svém jednání č. 20/2018 dne 13. 6. 2018 usnesením č. 305 d)/2018 schválila Vyjádření města 

Milovice k žádosti Ing. A. U. č. j. SMM/5900/18 (kopie žádosti viz Příloha č. 1) o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby  „Rekonstrukce ubytovny“ na pozemcích parc.č. st. 397, parc.č. 1394/43 a 1394/44, vše 

v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě Milovice, ul. V Břízách, část Mladá. Vyjádření (kopie Vyjádření viz Příloha 

č. 2) bylo paní U. odesláno e-mailem dne 18. 6. 2018. Dne 29. 6. bylo doručeno Odvolání paní U. proti 

rozhodnutí Rady města (kopie Odvolání viz Příloha č. 3). 

Rada města, po seznámení se s odvoláním přijala toto usnesení:   

Usnesení č. 364/2018 

Rada města 

trvá na usnesení Rady města č. 305 d)/2018, přijatém na jednání Rady města č. 20/2018 dne 13. 6. 2018. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

2e) Odvolání proti rozhodnutí Rady města k č.j. SMM/3792/18/Kra 

 

Rada města na svém jednání č. 17/2018 dne 16. 5. 2018 usnesením č. 250 c)/2018 schválila Vyjádření města 

Milovice k žádosti M. M. č. j. SMM/3792/18 (kopie žádosti viz Příloha č. 1) o souhlas s provedením výměny 

stávajícího kuchyňského okna v přízemí bytového domu č. p. 408/2 v ul. Letecká, v části Milovice, za balkonové 

dveře pro možnost vstupu na pozemek ve vlastnictví města pomocí dřevěných přenosných schůdků. Vyjádření 

(kopie Vyjádření viz Příloha č. 2) bylo paní M, odesláno e-mailem dne 21. 5. 2018. Dne 31. 5. bylo doručeno 

Odvolání paní M, proti rozhodnutí Rady města (kopie Odvolání viz Příloha č. 3). Rada města, po seznámení se 

s odvoláním paní M, proti rozhodnutí Rady města, přijala toto usnesení:   

Usnesení č. 365/2018 

Rada města 

trvá na usnesení Rady města č. 250 c)/2018, ze dne 16. 5. 2018, přijatém na jednání Rady města č. 17/2018. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

2f) Návrh na odkoupení podílu k pozemku parc. č. 966/73 v k. ú. Milovice nad Labem, pod komunikací v 

ulici Ke Hřišti v části Milovice 

 

Na základě provedené digitalizace Katastrálního území Milovice nad Labem, Oddělení investic - Odboru správy 

majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) prověřovalo vlastnictví pozemků, které jsou součástí 

veřejného prostranství. Bylo zjištěno, mimo jiné, že majitelem podílu o velikosti 48/2112 k pozemku parc.č. 

966/73 ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Milovice nad Labem je M. P., trvale bytem Jičín. Jedná se o 
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pozemek v ul. Ke Hřišti, v části Milovice, na kterém je umístěna místní komunikace a je tedy součástí veřejného 

prostranství (umístění pozemku viz Příloha č. 1 - situace z KN). Odd. investic kontaktovalo M. P. s nabídkou na 

odkoupení podílu k předmětnému pozemku do vlastnictví města za podmínek schválených usnesením 

Zastupitelstva města Milovice č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je: 

- kupní cena za 1 m
2
 pozemku je stanovena ve výši 100 Kč,  

- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětného podílu k pozemku (náklady na zpracování 

Kupní smlouvy, Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru 

nemovitostí) a správní poplatek spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí),  

- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, dle Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění zákona 

č. 254/2016 Sb., bude město, které je dle § 6 odst. 1 písm. c) Zákonného opatření od daně osvobozeno. 

M. P., podmínky odkoupení podílu k předmětnému pozemku odsouhlasila, viz Příloha č. 2. 

Na základě výše uvedeného Odd. investic navrhuje Radě města, aby doporučila Zastupitelstvu města odkoupení 

podílu k předmětnému pozemku schválit.  

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 366/2018 
Rada města 

a) bere na vědomí návrh Oddělení investic na odkoupení podílu o velikosti 48/2112 k pozemku parc.č. 966/73 

ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 417 m
2
, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví M. P., trvale 

bytem Jičín, do vlastnictví Města Milovice za podmínek uvedených v důvodové zprávě k tomuto bodu 

programu, 

b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu o velikosti 48/2112 k pozemku parc.č. 966/73 

ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 417 m
2
, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví M. P., trvale 

bytem Jičín, do vlastnictví Města Milovice za podmínek uvedených v důvodové zprávě k tomuto bodu 

programu. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

2g) "Prověření existence dřevin pro stavbu „Benátecká Vrutice, kNN p.č. 900/1“" 

 

Usnesením č. 349/2018 na jednání Rady města Milovice č.23/2018 ze dne 9. 7. 2018 bylo Kanceláři úřadu 

uloženo prověření existence dřevin v místě plánované pokládky vedení NN a podat o tomto zprávu na příštím 

jednání RM. Navrhovaná stavba bude v kolizi se zelení. Jedná se o křoviny, pravděpodobně nálety slivoní, které 

rostou na hranici pozemku p. č. 900/3 a 1298/1 v k.ú. Benátecká Vrutice. Pro jejich pokácení nebude třeba 

povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les, jelikož se jedná o malý úsek. Dále jsou v blízkosti stavby 3 

vzrostlé ovocné stromy na pozemku p. č. 900/3. Dle situačního nákresu, který je přílohou této zprávy, by dřeviny 

měly být ve vzdálenosti 2,5 m a více od výkopové rýhy, což je, s ohledem na druh a velikost dřevin, dostačující. 

K dalšímu střetu vedení se zelení dochází na pozemcích p. č. 572/19 a 572/18 v k. ú. Benátecká Vrutice, které 

však již nejsou majetkem Města Milovice. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 367/2018 

Rada města 

bere na vědomí zprávu o existenci dřevin pro stavbu „Benátecká Vrutice, kNN, p.č. 900/1“, zpracovanou 

Kanceláří úřadu. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

2h) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 1298/1 a 900/3, oba v k.ú. Benátecká Vrutice  

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s., IČ 451 49 909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, na základě zmocnění 

společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení investic, Odboru správy majetku města a investic (dále jen 

„Odd. investic“) návrh na uzavření Smlouvy č. IV-12-6021829/VB001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1298/1 a parc.č. 900/3, oba v k.ú. Benátecká 

Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako 

budoucí stranou oprávněnou). Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby zařízení 

distribuční soustavy NN s názvem „Benátecká Vrutice, kNN p.č. 900/1“. Jedná se o vybudování nové kabelové 

přípojky NN (napojení nového kabelu na stávající kabelové vedení a výstavba dvou přípojkových skříní) pro 

pozemky parc.č. 572/18, parc.č. 900/1 a parc.č. st. 122/2, všechny v k.ú. Benátecká Vrutice, v části Benátecká 

Vrutice, napojené na stávající distribuční soustavu NN, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Navrhovaná trasa kabelového vedení je patrná z mapových podkladů, tj. Snímek z katastrální mapy a Situační 

výkres 1 : 500 (viz Příloha č. 1). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do 

předmětných pozemků umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako součást 
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zařízení distribuční soustavy NN. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je 

navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za 

zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města 

Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 

Kč za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm 

trasy podzemních sítí a 1 000,00 Kč/započatý m
2
 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně 

ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je 

bez DPH.  Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 25,00 bm (z toho cca 8 bm uložení do komunikace a 

cca 17 bm uložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrického 

plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese 

společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad 

věcného břemene do katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Odd. investic navrhuje Radě města 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit.  

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 368/2018 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-6021829/VB001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1298/1 a parc.č. 900/3, 

oba v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako 

budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek:  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění výkopových 

prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky (respekt. 

povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,    

zřízení věcného břemene bude úplatné,  

uložení kabelu NN bude provedenou v souladu s normami pro uložení kabelů v komunikaci 

jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za 

uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

zařízení distribuční soustavy a 1 000,00 Kč/započatý m
2 

zastavění  plochy postavením nadzemních částí zařízení 

distribuční soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví 

města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.   

veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na 

vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).  

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

3) Informativní zpráva - STK Mlýn Draho s.r.o. – splácení dluhu 

 

Dne 31. 5. 2017 došlo k podpisu Uznání dluhu s firmou STK Mlýn Draho s.r.o., kde se firma zavázala splácet 

tento dluh k 10. dni každého kalendářního měsíce, počínaje červnem 2017. V roce 2017 byly platby hrazeny a 

v roce 2018 byly zaplaceny pouze 2 splátky. Tímto podávám informaci na radu města na základě usnesení RM 

č.269/2017 b).  

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 369/2018 

Rada města 

a) bere na vědomí informativní zprávu o nedodržení podmínek Uznání dluhu s firmou STK Mlýn Draho s.r.o. 

b) ukládá Ekonomickému oddělení předložit záležitost právnímu zástupci k posouzení 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

4) Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2018/RM 

 

Ekonomické oddělení předkládá členům Rady města Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2018/RM. 

Výdaje běžné:  

3141 5171 – Školní stravování: Oprava a udržování 

Na základě požadavku Krajské hygienické stanice je potřeba nainstalovat na okna výdejen v MŠ Sluníčko a U 

Dvou veverek sítě. Tuto položku navyšujeme o 15 000 Kč a bude přesunuta z položky 3141 5137 - Drobný 

dlouhodobý hmotný majetek.  

6171 5163 - Činnost místní správy: Služby peněžních ústavů 
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Z důvodu nákupu nových dopravních prostředků došlo k uzavření nových pojistných smluv a v rozpočtu na rok 

2018 s tímto nebylo počítáno. Jedná se celkově o částku 50 000 Kč. Tato částka bude přesunuta z položky 6171 

5167 – Služby školení a vzdělávání.   

6171 5361 - Činnost místní správy: Nákup kolků 

Tato položka se navyšuje z  důvodu výkupu pozemků, kde se město zavázalo uhradit poplatek na vklad do 

Katastru nemovitostí, který se hradí kolkovými známkami. Částka ve výši 15 000 Kč bude přesunuta z položky 

2219 6122 – Poptávkový semafor ul. Armádní.   

Výdaje kapitálové:  

3113 6121 – Rekonstrukce budovy č. p. 581, ul. Komenského 

V této položce nebylo počítáno s úpravou projektových dokumentací ke stavebnímu řízení v částce cca 150 000 

Kč. Částka bude přesunuta z položky 2219 6122 – Poptávkový semafor ul. Armádní.   

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 370/2018 

Rada města 

schvaluje rozpočtové opatření č.6/2018/RM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

5) Odkoupení kiosku    

 

Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd.SMM) předkládá Radě 

města ke schválení návrh odkoupení kiosku umístěného na pozemku p.č. 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem, 

který slouží jako pobočka Komerční banky. Pobočka banky by se měla do konce srpna přestěhovat do nových 

prostor v OC Milovice. Na základě zájmu města o další možné využití kiosku vzneslo dotaz na možnost 

odkoupení kiosku. Společností byla zaslána cenová nabídka k případnému odprodeji stávajícího kiosku, vč. 

základního vybavení (klimatizace napojení na odpad, vodu, elektřinu, soc. zařízení).  Nabídnutá cena je 

společností stanovena ve výši 5% z pořizovací ceny kiosku,  t.z. 165 000 Kč + DPH. Z tohoto důvodu podává 

Odd. SMM Radě města návrh na odkoupení kiosku, a to jako movité věci.  

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 371/2018 

Rada města 

a) schvaluje návrh na odkoupení kiosku umístěného na části pozemku p. č. 1776/1 v k. ú. Milovice pro další 

využití městem Milovice, 

b) schvaluje navrženou kupní cenu ve výši 165 000 Kč + DPH, která bude do rozpočtu města Milovice pro rok 

2018 zařazena rozpočtovým opatřením, 

c) schvaluje zkrácení výpovědní doby pronájmu pozemku pod kioskem, a to k datu 30. 9. 2018, 

d) ukládá Odd. SMM zadat zpracování kupní smlouvy právnímu zástupci města Milovice, 

e) ukládá Ekonomickému oddělení na základě podkladů OSMMI připravit na další jednání Rady města 

rozpočtové opatření. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 
6) Žádost o uzavření splátkového kalendáře   

 

Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) předkládá Radě 

města ke schválení žádost Š. H., bytem Milovice, IČ 02836599,  o schválení splátkového kalendáře za dluh na 

nájmu a  vyúčtování služeb za rok 2017, za nebytový prostor  v přízemí budovy č.p. 507, nám. 30. června, 

Milovice ve výši 13 016 Kč, a to ve splátkách 5 x 2 170 Kč a 1x 2 166 Kč. Š. H. měla prostory pronajaty za 

účelem provozování prodejny papírnictví. Z důvodu plánované rozsáhle rekonstrukce budovy č.p. 507, byla paní 

H. podána výpověď z nájmu. V současné době je provozovna již přestěhována, avšak z důvodu administrativních 

průtahů bohužel nemůže novou prodejnu otevřít a uhradit dluh najednou. Z tohoto důvodu žádá o schválení 

splátkového kalendáře. Odd. SMM doporučuje Radě města schválit uzavření splátkového kalendáře na dlužnou 

částku. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 372/2018 

Rada města 

a) schvaluje uzavření splátkového kalendáře paní Š. H., bytem Milovice, IČ 02836599,  na úhradu dluhu za 

nájemném a vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytového prostoru v přízemí budovy č. p. 507, nám. 30. 

června, Milovice ve výši 13 016 Kč, a to ve splátkách 5 x 2 170 Kč a 1x 2 166 Kč počínaje měsícem srpen. 

Poslední splátka bude uhrazena v lednu 2019, 

b) ukládá Odd. SMM uzavřít splátkový kalendář s Š. H., bytem Milovice, IČ 02836599 bývalým nájemcem 

nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 507, nám. 30. června, Milovice- Mladá na dlužnou částku 13 016 Kč,  
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s dobou splatnosti max. do  31.01.2019 s podmínkou, že  v případě nezaplacení jedné splátky bude mít  za 

následek ztrátu výhody splátek dle § 1931 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

7) Žádost o postoupení členství  v Bytovém družstvu Mladá 

 

Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd.SMM) předkládá Radě 

města žádost paní  M. M., trvale bytem Milovice-Mladá,  (doručena 19.07.2018), současného nájemce bytu 

(jedná se o byt velikosti 2+kk s celkovou výměrou podlahové plochy 44,91 m2) v části Mladá, o postoupení 

členství v Bytovém družstvu Mladá a s tím související pronájem družstevního bytu ulice Braniborská, Milovice 

– Mladá, na paní D. O., Milovice. Paní D. O. zároveň předkládá Přihlášku za člena Bytového družstva Mladá. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 373/2018 

Rada města 

a) schvaluje převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Mladá z paní M. M., trvale bytem Milovice část 

Mladá, na paní D. O., bytem Milovice část Mladá, PSČ 289 24, 

b) vyslovuje souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, paní D. O., bytem Milovice část 

Mladá, PSČ 289 24, byla uzavřena nájemní smlouva k bytu v ulici Braniborská, 289 23 Milovice – Mladá. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

8) Přidělení bytů pro zaměstnance ZŠ a MŠ JUVENTA 

 

Dne 11. 7. 2018 byly doručeny žádosti ředitele ZŠ a MŠ JUVENTA, Mgr. Jaroslava Minaříka o přidělení dvou 

bytů pro zaměstnance základní školy, D. K., bytem Hradec Králové a A. B., bytem Bohuňov. Byt v ul. Topolová 

a byt v ul. Průběžná, Milovice část Mladá, byly Radou města vyčleněny jako služební pro potřeby školských 

zařízení. Odd. SMM doporučuje Radě města schválit přidělení jmenovaných bytů zaměstnancům ZŠ a MŠ 

JUVENTA panu D. K. a paní A. B. Výše měsíčního nájemného bude stanovena ve výši 70 Kč/m
2
 a nájemce 

uhradí kauci v souladu s čl. IV odst. 3) směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města 

Milovice, v platném znění. Dle této Směrnice bude uzavřena i nájemní smlouva. Doba trvání nájmu se sjednává 

na dobu určitou od 1. 8. 2018 a je podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

JUVENTA, Komenského 578, Milovice – Mladá. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 374/2018 

Rada města 

a) schvaluje přidělení bytu v ul. Topolová, Milovice-Mladá zaměstnanci D. K. jako služební. Výše měsíčního 

nájemného je stanovena ve výši 70 Kč/m
2
 a nájemce uhradí kauci v souladu s čl. IV odst. 3) směrnice č. 3/2017 

Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění. Doba trvání nájmu se sjednává 

na dobu určitou od 1. 8. 2018 a je podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

JUVENTA, Komenského 578, Milovice – Mladá. 

b) schvaluje přidělení bytu v ul. Průběžná, Milovice-Mladá zaměstnanci A. B. jako služební. Výše měsíčního 

nájemného je stanovena ve výši 70 Kč/m
2
 a nájemce uhradí kauci v souladu s čl. IV odst. 3) směrnice č. 3/2017 

Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění. Doba trvání nájmu se sjednává 

na dobu určitou od 1. 8. 2018 a je podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

JUVENTA, Komenského 578, Milovice – Mladá. 

c) ukládá Odd. SMM uzavřít nájemní smlouvy k  bytu v ul. Topolová s panem D. K., trvale bytem Hradec 

Králové, a k bytu v ul. Průběžná v Milovicích - Mladé, s paní A. B. trvale bytem Bohuňov.  

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

9) Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – dočasné umístění podpěrných bodů 

 

Na základě žádosti technika ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pana M. S. předkládá Oddělení správy majetku 

města a investic žádost o schválení dočasného umístění dvou kusů podpěrných bodů na pozemek města Milovice 

a to v ulici Dělnická, parc. č. 982 v k. ú. Milovice nad Labem u č. p. 136 a č. p. 161. V současné době je vrchní 

vedení nízkého napění umístěné na zedních konzolách na domech č. p. 136 a 161. Majitelé domů mají 

vypracované studie o poškozování domů, proto žádají společnost ČEZ Distribuce, a.s. o nové umístění mimo 

budovy. Podpěrné body budou na pozemku města umístěny do dokončení rekonstrukce vedení z vrchní sítě do 

kabelu v rozsahu celé Dělnické ulice s termínem maximálně do července 2020.  
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Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 375/2018 

Rada města 

schvaluje žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o dočasném umístění dvou opěrných bodů v ulici Dělnická.  

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

10) Návrh na schválení Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Výroční ohňostroj k 100. založení ČSR“ 
 

Místostarosta města Mgr. Ondřej Matouš uložil Kanceláři úřadu, zajistit cenovou nabídku ohňostroje 

včetně hudebního doprovodu a předložit je na jednání Rady města. Město Milovice dne 28. 10. 2018 pořádá akci 

k 100. Výročí založení ČSR. Při této příležitosti je naplánován ohňostroj, který se bude tradičně konat na 

Hakenově stadionu a to v době od 20:00 hod. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ohňostroje 

v barvách české trikolory s hudebním doprovodem, kdy zazní část skladby Bedřicha Smetany a celé představení 

uzavře Česká hymna. Součástí zakázky je tedy výběr, dovoz, instalace, zapojení a finální odpálení prvků použité 

pyrotechniky sladěných do harmonického celku s postupným nástupem dle výškového dosahu jednotlivých 

komponentů použité pyrotechniky, včetně odstraněné všech odpadů vzniklých v souvislosti s provedením 

zakázky, zajištění hudebního doprovodu, vyhrazení místa pro diváky s ohledem na jejich bezpečnost. 

Pyrotechnické efekty budou převážně světelné. Délka ohňostroje je cca 5 minut. Podle předmětu zakázky a její 

předpokládané hodnotě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která bude zadána v souladu 

s článkem 6 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnice města Milovice č.2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek 

městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení §6 zákona č.134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. 

Usnesení č. 376/2018 

Rada města 

a) bere na vědomí cenovou nabídku na Výroční ohňostroj od společnosti Tomáš Libich (Pyroefekty.cz), 

Křejpského 1508/29, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 763 87 640 za cenu 50.000,-Kč není plátce DPH, 

b) ukládá Kanceláři úřadu, zajistit objednávku na zajištění výročního ohňostroje, 

c) ukládá Kanceláři úřadu podat Radě města žádost o povolení výjimky dle čl. 5 odst. 3 OZV č. 4/2017. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

11) Žádost o povolení uzavírky komunikací v Milovicích z důvodu pořádání kulturní akce „LET IT 

ROLL 2018“ 

 

Společnost LIR Events s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 - Žižkov, podala žádost o souhlas s povolením 

uzavírky komunikací staré části Milovic. Místo a typ značení  je dle předloženého situačního projektu 

schváleného Dopravním inspektorátem PČR - Nymburk, pod č. j.: KRPS-210067-1/ČJ-2018-010806-ZU ze dne 

20. 7. 2018. Termín kulturní akce „LET IT ROLL 2018“ a uzavírka jsou plánovány od 2. 8. 2018 do 4. 8. 2018.  

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 377/2018 

Rada města 

schvaluje uzavírku komunikací staré části Milovic dle schváleného dopravně inženýrského opatření vydaného 

Dopravním inspektorátem PČR - Nymburk, pod č.j.: KRPS-210067-1/ČJ-2018-010806-ZU ze dne 20. 7. 2018 a 

souhlasí s konáním kulturní akce „LET IT ROLL 2018“ od 2. 8. 2018 do 4. 8. 2018. Po skončení akce bude 

pořadatelem učiněn úklid pozemků a tras v Milovicích dle smlouvy s pořadatelem, od odpadků a dalšího 

možného znečištění. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

12) Žádost o poskytnutí Hakenova stadionu a spolupráci na konání 15. ročníku Cesty pohádkovým lesem 

 

OŠKS předkládá žádost paní Mgr. Ludmily Šimkové, hlavní koordinátorky akce zapsaného spolku Maminky 

dětem, nám 30. června 507, 289 23 Milovice, která se týká 15. ročníku Cesty pohádkovým lesem. Akce 

proběhne v sobotu dne 22. 9. 2018 v čase od 12,00 do 19,00 hod. v okolí radnice, přilehlém lese a Hakenově 

stadionu. Skládá se ze dvou tras a devíti stanovišť, na kterých budou děti plnit úkoly. Trasy budou značené, pro 

účastníky bude zajištěno občerstvení, drobné odměny a doprovodné atrakce (skákací hrad, jízda na ponících). Na 

akci se bude podílet cca 70 dobrovolníků, především z řad rodičů. Předpokládaná účast je okolo 1000 rodičů 

s dětmi, účast bude zpoplatněna startovným. Pořadatel zajistí organizaci celé akce a úklid po skončení akce. 

V průběhu akce nebude probíhat žádná politická propagace. 
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V souvislosti s pořádáním akce žádají o: 

1. Zajištění posekání trávy na Hakenově stadionu a v přilehlém lese. 

2. Zajištění přistavení kontejneru na Hakenově stadionu. 

3. Zajištění uzavírky ½ parkoviště před radnicí Městskou policí Milovice. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 378/2018 
schvaluje žádost paní Mgr. Ludmily Šimkové, hlavní koordinátorky akce zapsaného spolku Maminky dětem, 

nám 30. června 507, 289 23 Milovice, která se týká 15. ročníku Cesty pohádkovým lesem. Akce proběhne v 

sobotu dne 22. 9. 2018 v čase od 12,00 do 19,00 hod. v okolí radnice, přilehlém lese a Hakenově stadionu. A tím 

že Město Milovice zajistí posekání trávy na Hakenově stadionu a ostatní body v žádosti si zajistí žadatel. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

13) Poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje městu Milovice na akci „Historický Jarmark 

kněžny Mlady“ konané dne 1. 9. 2018 

 

OŠKS předkládá zprávu o poskytnutí dotace městu Milovice od Středočeského kraje ze Středočeského fondu 

hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ na akci 

města „Historický Jarmark kněžny Mlady“, která se uskuteční 1. září 2018, a to ve výši 80.000 Kč. 

Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 379/2018 

Rada města 

schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 80 000 

Kč na akci města „Historický Jarmark kněžny Mlady“, která se uskuteční 1. 9. 2018 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Ing. Milan Pour         Ing. Jiří Hlaváček 

starosta města Milovice        místostarosta města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

Zápis byl ověřen podpisy dne:  


