Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 1/2012
konaného dne 2. 1. 2012 od 7 hodin v zasedací místnosti RM
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Věra Hátlová – vedoucí kanceláře, Eva Smetáková – asistentka MěÚ.
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:

5.

Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
Činnost komisí Rady města
Směrnice Města Milovice
Návrh na odkoupení nemovitostí – pozemků parc.č. 1387/11, 1387/10, st. Parc.č. 382 a 383/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Milovice
Návrh na schválení nenávratné finanční výpomoci v tíživé životní situaci

1.

Pozemky ve vlastnictví Města Milovice

1.
2.
3.
4.

1a. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1751/6 k.ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že dne 29. 12. 2011 byla doručena žádost Vlastimila Samka, vedoucího brigády, záchranná
brigáda kynologů Středočeský kraj, Vysoká Libeň 45, Mělnické Vtelno. Pan Samek žádá o výpůjčku části
pozemku parc.č. 1751/6 k.ú. Milovice nad Labem, který by rádi užívali vždy v sobotu a neděli od 10 do 16
hodin. Pozemek uvedou vždy do původního stavu. Jako protihodnotu za bezplatný pronájem nabízejí podílení se
na dohledání osob a ukázku činností pro MŠ atd.
Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 1/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na výpůjčku pozemku parc.č. 1751/6 k.ú. Milovice nad Labem ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2.

Činnost komisí Rady města

2a. Komise výstavby a dopravy
Starosta předložil Zápis č.13/2011 Komise výstavby a dopravy ze dne 21. 12. 2011.
Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 2/2012:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č.13/2011 Komise výstavby a dopravy ze dne 21. 12. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3.

Směrnice Města Milovice

3a. Směrnice č.1/2012 – Výplata ošatného pro zaměstnance MěÚ Milovice v roce 2012
Starosta města předložil návrh Směrnice č.1/2012 – Výplata ošatného pro zaměstnance MěÚ Milovice v roce
2012.
Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 3/2012:
Rada města
schválila Směrnici č.1/2012 – Výplata ošatného pro zaměstnance MěÚ Milovice v roce 2012, ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.

Návrh na odkoupení nemovitostí – pozemků parc.č. 1387/11, 1387/10, st. parc.č. 382 a 383/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Milovice

Starosta města informoval členy RM, že dopisem ze dne 9. 12. 2011 se na Město Milovice obrátilo Krajské
ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, jako osoba
s právem hospodaření s majetkem státu, s nabídkou na odkoupení nepotřebného nemovitého majetku
z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Milovice.
Jedná se o tyto nemovitosti v k.ú. Benátecká Vrutice: pozemek parc.č. 1387/10 ostatní plocha - jiná plocha o
výměře 1.711 m2, pozemek parc.č. 1387/11 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 2.591 m2, pozemek st. parc.č.
382 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 827 m2 včetně budovy bez čp/če postavené na pozemku a pozemek st.
parc.č. 383/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 597 m2, budova bez čp/če postavená na tomto pozemku je ve
vlastnictví města Milovice.
Předmětné nemovitosti se nacházejí podél ul. Armádní v části Milovice - Mladá (vedle Sběrného dvora města),
viz mapový podklad. Podle schváleného Územního plánu města (změna č. 2) jsou umístěny v zóně NK -1 Území
nerušící výroby a komerce.
Vzhledem k tomu, že město Milovice je vlastníkem všech sousedních pozemků i zbytků budovy stojící na
pozemku st. parc.č. 383/1 nabízí Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje prodej
předmětných pozemků za cenu podle znaleckého posudku, který by měl být zpracován v prvním čtvrtletí roku
2012. V případě že město Milovice nebude mít o nabízené nemovitosti zájem, budou prodány ve výběrovém
řízení.
Na základě výše uvedeného a na základě toho, že město v minulosti nabízelo k prodeji sousední pozemek parc.č.
1378/9, který vzhledem ke svému tvaru, to je úzký dlouhý pozemek, z pohledu potencionálních zájemců
neumožňuje prakticky jeho samostatné využití, odd. Správy majetku města navrhuje Radě města, požádat o
odkoupení nabízených nemovitostí. Po obdržení znaleckého posudku o ceně nemovitostí bude návrh na jejich
odkoupení předložen ke schválení Zastupitelstvu města.
Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 4/2012:
Rada města
a) schválila podání žádosti o úplatný převod nemovitostí v k.ú. Benátecká Vrutice, pozemku parc.č. 1387/10
ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1.711 m2, pozemku parc.č. 1387/11 ostatní plocha - jiná plocha o výměře
2.591 m2, pozemku st. parc.č. 382 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 827 m2 včetně budovy bez čp/če
postavené na pozemku a pozemku st. parc.č. 383/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 597 m2, z vlastnictví
ČR s právem hospodaření s majetkem státu Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, do vlastnictví Města Milovice,
b) uložila odd. Správy majetku města, po obdržení Znaleckého posudku o ceně předmětných nemovitostí,
předložit návrh na jejich odkoupení ke schválení na jednání Rady města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5.

Návrh na schválení nenávratné finanční výpomoci v tíživé životní situaci

Místostarostka předložila žádost pana V. J. ze dne 2. 1. 2012 o nenávratnou finanční výpomoc v tíživé životní
situaci, kdy byl dne 22.12.2011okraden. Žadatel pobírá dávku hmotné nouze. K žádosti bylo předloženo
oznámení MěÚ lysá n/L odboru soc. a zdrav. a protokol o podání vysvětlení z PČR a potvrzení z ÚP.
Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 5/2012:
Rada města
schválila poskytnutí nenávratné finanční výpomoci ve výši 1.000 Kč V. J., nar. 11. 5. 1971, trvale bytem
Milovice, Benátecká Vrutice 3.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Lukáš Pilc
starosta města

Marcela Říhová
místostarostka města

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis,
včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.

