Město MILOVICE
ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel. a fax: 325577203
e-mail: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71
tel. a fax: 325577203, 325577403, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 12/2011
konaného dne 21. 3. 2011 od 16 hodin v kanceláři starosty
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Miroslava Dlouhá – radní města, Ing. Boris Csillagi – tajemník MěÚ
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Informace o plnění usnesení RM
Návrhy na uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích
Města Milovice
3. Činnosti komisí Rady města
4. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
5. Návrh na odkoupení dvou kusů nádrží umístěných v budově bez čp/če na pozemku parc. č. 551, k.
ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví Města Milovice
6. Návrh na zveřejnění Výzvy na plnění veřejné zakázky
7. Veřejné zakázky
8. Uzavření Smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb mezi Městem Milovice a
Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.
9. Souhlas Města Milovice s připojením na plynovou přípojku a vybudování vnitřního rozvodu v NP
č.p. 101 ul. 5 května 101, Milovice
10. Návrh na pověření zastupováním Města Milovice na jednání dne 23. 3. 2011 na MěÚ Poděbrady
1.
2.

1. Informace o plnění usnesení RM
Po projednání informace o plnění termínů usnesení RM, kterou podal tajemník MěÚ Milovice, Ing. Boris
Csillagi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 173/2011:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ Milovice, že ke dni 21. 3. 2011 jsou plněna všechna
usnesení ve stanovených termínech,
b) uložila tajemníkovi MěÚ Milovice nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a informovat
RM o jejich plnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Návrhy na uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích
Města Milovice
2a. Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a. s., pozemky parc. č. 1378 a 1389/2 v k. ú. Benátecká Vrutice
Tento bod programu předložil starosta města. Společnost Maděra a Šípek, spol. s r. o., Kluk 116, 290 01
Poděbrady předložila návrh na uzavření Smlouvy č. IV-12-6011364/VB2 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemky ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1378 a 1389/2 v k. ú. Benátecká Vrutice,
mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se o strpení uložení podzemního kabelu distribučního
vedení NN pro parc. č. 1390/32 v k. ú. Benátecká Vrutice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 174/2011:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6011364/VB2 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemky ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1378 a 1389/2 v k. ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice
a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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2b. Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a. s., pozemky parc. č. 1751/9, 1751/26 a 1285 v k. ú. Milovice nad Labem
Tento bod programu předložil starosta města. Společnost Maděra a Šípek, spol. s r. o., Kluk 116, 290 01
Poděbrady předložila návrh na uzavření Smlouvy č. IV-12-6011430/VB2 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemky ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1751/9, 1751/26 a 1285 v k. ú. Milovice
nad Labem, mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se o strpení uložení podzemního kabelu
distribučního vedení NN pro parc. č. 1751/25 v k. ú. Milovice nad Labem.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 175/2011:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6011430/VB2 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemky ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1751/9, 1751/26 a 1285 v k. ú. Milovice nad Labem, mezi
Městem Milovice a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2c. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi VaK
Nymburk, a. s., společností Jenčík a Janovský s. r. o. a Městem Milovice, pozemky parc. č. 1749/1 a 1746
v k. ú. Milovice nad Labem
Tento bod programu předložil starosta města. Společnost Jenčík a Janovský s. r. o. předložila návrh na uzavření
třístranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice,
parc. č. 1749/1 a 1746 v k. ú. Milovice nad Labem, mezi VaK Nymburk, a. s. (budoucí oprávněný), Jenčík a
Janovský s. r. o. (investor) a Městem Milovice (budoucí povinný). Jedná se o strpění uložení vodovodní přípojky
pro pozemek parc. č. 1749/101 v k. ú. Milovice nad Labem v Milovicích.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 176/2011:
Rada města
schválila uzavření třístranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve
vlastnictví Města Milovice, parc. č. 1749/1 a 1746 v k. ú. Milovice nad Labem mezi VaK Nymburk, a. s., IČ
46357009, Bobnická 712, 288 12 Nymburk (budoucí oprávněný), Jenčík a Janovský s. r. o., IČ 29200041, Lesní
535, 289 23 Milovice (investor) a Městem Milovice, IČ 00239453, 5. května 71, 289 23 Milovice (budoucí
povinný).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3. Činnosti komisí Rady města
3a. Komise pro prevenci kriminality
Pan starosta předložil Zápis z jednání Komise pro prevenci kriminality č. 2/2011, ze dne 23. 2. 2011.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 177/2011:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 2/2011, ze dne 23. 2. 2011, z jednání Komise pro prevenci kriminality.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3b. Komise výstavby a dopravy
Pan starosta předložil Zápis z jednání Komise výstavby a dopravy č. 3/2011, ze dne 16. 3. 2011.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 178/2011:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 3/2011, ze dne 16. 3. 2011, z jednání Komise výstavby a dopravy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
4a. Návrh Záměr o prodeji nemovitosti – pozemek parc. č. 91/4 v k. ú. Benátecká Vrutice
Tento bod programu předložil starosta města, který uvedl, že manželé Č., Karla Hlaváčka 2286/7, 180 00 Praha
8 - Libeň, požádali o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Milovice parc. č. 91/4, zastavěná plocha a nádvoří
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o celkové výměře 243 m2, na jehož části je postavena stavba bez čp/če - jiná stavba, v k. ú. Benátecká Vrutice,
který sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatelů parc. č. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 m2, se
stavbou rodinného domu č. p. 78 postaveného na jeho části.
Jedná se o pozemek v části Benátecká Vrutice umístěný podle schváleného Územního plánu města Milovice
(Změna č. 2) v zóně OV-2 Všeobecně obytné území, typ bydlení v rodinných domech.
Stavba umístěná na předmětném pozemku je přistavěna k domu č. p. 78, je ve špatném technickém stavu
(částečně je pobořena), vlastní pozemek je obklopen pozemky v soukromém vlastnictví, tj. není k němu
samostatný přístup po veřejné komunikaci.
Občanská komise části Benátecká Vrutice, na svém jednání č. 3/2011 dne 02. 02. 2011, doporučila Radě města
prodej pozemku schválit a Rada města na svém jednání č. 6/2011 dne 07. 02. 2011 usnesením č. 84 b/2011
uložila odd. Správy majetku města připravit návrh Záměru o jeho prodeji.
Odd. Správy majetku nechalo zpracovat odhad obvyklé ceny nemovitostí, podle kterého je cena předmětného
pozemku stanovena ve výši 34.270,- Kč (141,- Kč/m2). V odhadu je zohledněn technický stav stavby umístěné
na pozemku i to, že k pozemku není samostatný přístup po veřejné komunikaci.
Z výše uvedených důvodů odd. Správy majetku města doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o
prodeji pozemku parc. č. 91/4 v k. ú. Benátecká Vrutice manželům Č., ve kterém budou mimo jiné uvedeny tyto
podmínky:
- celková kupní cena je stanovena ve výši 34.270,- Kč (cena podle odhadu obvyklé ceny nemovitostí ze dne
17.03.2011)
- vyhotovení Kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající
- veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí hradí kupující (náklady na zpracování Odhadu ceny
nemovitostí ve výši 2.500,- Kč, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru
nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a peněžní náhradu ve výši daně z převodu
nemovitostí)
- návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 179/2011:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitostí - pozemku parc.č. 91/4, zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 243 m2, včetně stavby bez čp/če - jiná stavba evidované na pozemku, v k. ú. Benátecká Vrutice ve znění,
které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5.

Návrh na odkoupení dvou kusů nádrží umístěných v budově bez čp/če na pozemku parc. č. 551,
k. ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví Města Milovice

Tento bod programu předložil starosta města, který uvedl, že předkládá ke schválení žádost pana M. B., bytem
Dukelská 367, 289 23 Milovice, a pana J. K., bytem Letecká 430, 289 23 Milovice, o odkoupení dvou kusů
nádrží, umístěných v budově bez čp/če, parc. č. 551, k. ú. Benátecká Vrutice, ve vlastnictví Města Milovice.
Výše jmenovaní nabízejí za odkoupení nádrží 4.000,- Kč. Na vlastní náklady zajistí nakládku a odvoz obou
nádrží, zabezpečení objektu a následný úklid okolí objektu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 180/2011:
Rada města
schválila odprodej dvou kusů nádrží, umístěných v budově bez čp/če, parc. č. 551, k. ú. Benátecká Vrutice ve
vlastnictví Města Milovice panu M.B., bytem Dukelská 367, 289 23 Milovice, a panu J. K., bytem Letecká 430,
289 23 Milovice, za částku 8.000,- Kč za kus. Částka bude složena hotově na pokladně města Milovice před
odklizením nádrží.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Návrh na zveřejnění Výzvy na plnění veřejné zakázky
6a. Návrh na zveřejnění Výzvy na plnění veřejné zakázky „Vyčištění komunikace na pozemku parc. č.
1751/26“
Tento bod programu předložil starosta města, který uvedl, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby. Předmětem plnění zakázky jsou práce spojené s rozšířením průjezdního profilu komunikace. Jedná se o
vyčištění zpevněné části od hlíny a náletů (včetně pařízků, aby byl zajištěn bezpečný průjezd), vyřezání
náletových dřevin do vzdálenosti 2 m od okraje zpevněné části komunikace (max. výška pařízků bude 5 cm) a
ořezání větví vzdálenějších stromů, které zasahují do průjezdního profilu komunikace. Součástí zakázky je
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odvoz a likvidace hlíny a bioodpadu. V případě potřeby město umožní bezplatné uložení hlíny a bioodpadu na
deponii města Milovice vzdálené cca 2 km.
Výměra zpevněné plochy určená k vyčištění je cca 1500 m², výměra ploch hustého náletového porostu je cca
840 m², výměra ploch ojediněle rostlých keřů a náletových dřevin je cca 770 m². Uvedené výměry ploch jsou jen
orientační a mohou se lišit od skutečného stavu.
Betonové panely ležící na komunikaci a do 2 m od komunikace budou uloženy na místě plnění zakázky pro
pozdější využití při opravě komunikace. Přesné místo uložení bude určeno městem Milovice. Práce budou
prováděny tak, aby nedošlo k dalšímu poškození komunikace.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 181/2011:
Rada města
schválila zveřejnění výzvy „Vyčištění komunikace na pozemku parc. č. 1751/26“, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Veřejné zakázky
7a. Veřejná zakázka – „Technický dozor investora – zateplení MŠ Dukelská čp. 320“
Tento bod programu předložila paní místostarostka, která uvedla, že Rada města Milovice na jednání č. 11/2011
dne 14. 3. 2010 ve svém usnesení č. 157/2011 uložila Oddělení správy majetku města provést podrobné
vyhodnocení nabídek, které splnily podmínky uvedené ve Výzvě a předložit ho na jednání Rady města.
Vzhledem k tomu, že nabídka společnosti MZK inženýring s. r. o., Kostelecká 879, 196 00 Praha 9, IČ
25435272, obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, byla jí dne 16. 3. 2011 elektronicky zaslána žádost o
zdůvodnění své nabídkové ceny. Společnost MZK inženýring s. r. o., svou cenu řádně a úplně zdůvodnila.
Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města vybrat jako nejvhodnějšího uchazeče na plnění výše
uvedené zakázky společnost MZK inženýring s. r. o., Kostelecká 879, 196 00 Praha 9, IČ 25435272, s nejnižší
nabídkovou cenou 35.400,- Kč vč. DPH.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 182/2011:
Rada města
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na plnění zakázky „Technický dozor investora – Zateplení MŠ Dukelská čp.
320“ je nabídka společnosti MZK inženýring s. r. o., Kostelecká 879, 196 00 Praha 9, IČ 25435272, s nejnižší
nabídkovou cenou 35.400,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7b. Návrh na schválení členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek –
„Demolice bývalých vojenských objektů na pozemcích parc. č. 1389/4 a 1387/18 v katastrálním území
Benátecká Vrutice“
Tento bod programu předložil starosta města Milovice. Město vypsalo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), v platném znění , výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Demolice bývalých vojenských objektu na pozemcích parc. č. 1389/4 a
1387/18 v k. ú. Benátecká Vrutice“. Zakázka je zadávána v souladu se směrnicí města Milovice č.5/2008
K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Dne 18. 3. 2011 skončila lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavení práce
s názvem „Demolice bývalých vojenských objektů na pozemcích parc. č. 1389/4 a 1387/18 v katastrálním území
Benátecká Vrutice“.
S ohledem na to, že k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel obdržel celkem 18 nabídek uchazečů, oddělení
správy majetku města, navrhuje jmenování jedné komise jak pro otevírání obálek, tak i pro hodnocení nabídek.
Jednání členů komise pro otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 23. 3. 2011v 7 hodin na adrese: KD
Milovice, Malý sál. Následně, dne 1. 4. 2011 od 10.00 hodin na adrese MěÚ Milovice, proběhne posouzení a
hodnocení nabídek.
Předmětem činnosti komise pro otevírání obálek bude otevírání obálek s nabídkami a následně provedení
kontroly úplnosti každé nabídky (tj. zda jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách).
Předmětem činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek bude provést posouzení kvalifikace uchazečů,
posouzení a následně hodnocení nabídek (tj. posouzení, zda uchazeči splňují kvalifikační předpoklady stanovené
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v zadávacích podmínkách, posouzení, zda nabídka uchazeče není nepřijatelná či jinak odporuje zadávacím
podmínkám a následné hodnocení nabídek).
Složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek:
1. Lukáš Pilc, starosta města Milovice
2. Alexandr Černý, vedoucí oddělení správy majetku města
3. Ing. David Havránek, hlavní inženýr projektu
4. Ing. Jiří Hlaváček, člen rady města Milovice
5. Pavel Křáp, člen zastupitelstva města Milovice
Náhradníci členů komise:
1. Marcela Říhová, místostarostka města Milovice
2. Ing. Petr Kokeš, autorizovaný inženýr na geotechniku
3. Milan Kraus, referent oddělení správy majetku města Milovice
4. Michal Janata, člen zastupitelstva města Milovice
5. Jan Chobotský, referent oddělení správy majetku města Milovice
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 183/2011:
Rada města
schválila ve smyslu §§ 71a 74 zákona č.137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ustavení komise
a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Demolice bývalých vojenských objektu na pozemcích 1389/4 a 1387/18 k. ú. Benátecká Vrutice“, která byla
zadávaná v souladu se směrnicí města Milovice 5/2008 K zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, při splnění §6 zákona, tj. dodržení transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. Složení komise – viz příloha tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7c. Veřejná zakázka - „Pořizovatel nového územního plánu města Milovice“
Tento bod programu předložila místostarostka města, která uvedla, že pořizovatel musí být vybrán do 3.6.2011
kdy končí shromažďování podkladů pro zadání.
Vymezení předmětu výběrového řízení: pořizovatel nového územního plánu města Milovice splňující
kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24odst. 1 až 3 zákon č. 183/2006 Sb., tato činnost
bude zjištěna na základě smlouvy s fyzickou osobou anebo právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 184/2011:
Rada města
uložila tajemníkovi Městského úřadu Milovice předložit na nejbližší jednání RM Výzvu na podání „Pořizovatel
nového územního plánu města Milovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Uzavření Smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb mezi Městem Milovice a
Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.
Tento bod programu předložila místostarostka města, která uvedla, že podpisem Smlouvy o poskytování
sociálních a zdravotních služeb mezi Městem Milovice a Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.
p. s., by došlo k zajištění základních činností jako je pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby,
denní stacionář a domácí zdravotní péče. Zejména se jedná o služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Tato smlouva by byla uzavřena ke dni 1. 1. 2011. Dosud bylo v rozpočtu města pol.
Vyčleněno na tyto služby tzv. solidárním způsobem, tato smlouva by umožňovala platby tzv. indexovým
způsobem, tj. platit za skutečně provedené služby (v současné době tyto služby využívá v našem městě cca 50
občanů). Tímto vznikne rovněž výrazná úspora.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 185/2011:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb mezi Městem Milovice, IČ 239453,
5. května 71, 289 23 Milovice, a Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., IČ 27395286,
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady, s účinností od 1. 1. 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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9. Souhlas Města Milovice s připojením na plynovou přípojku a vybudování vnitřního rozvodu v NP
č.p. 101 ul. 5 května 101, Milovice
Tento bod programu předložila paní místostarostka, která uvedla, že nájemce nebytových prostor, majitel
Pizzerie Pat – Mat, 5. května 101, 289 23 Milovice, si podal žádost o připojení na plynovou přípojku a vnitřního
rozvodu pro NP pizzerie Pat - Mat. Celý objekt je ve vlastnictví Města Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 186/2011:
Rada města
schválila připojení, nebytových prostor Pizzerie Pat - Mat, 5. května 101, 289 23 Milovice, na plynovou
přípojku a vybudování vnitřních rozvodů, s tím, že nájemce uhradí veškeré náklady s tím související a nebude
požadovat žádné kompenzace či finanční náklady za zhodnocení nebytového prostoru.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Návrh na pověření zastupováním Města Milovice na jednání dne 23. 3. 2011 na MěÚ Poděbrady
Tento bod programu předložila místostarostka města, která uvedla, že navrhuje pana Lukáše Pilce, starostu města
Milovice, zastupováním Města Milovice na jednání na Městském úřadě Poděbrady, dne 23. 3. 2011, při řešení
autobusové dopravní obslužnosti.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 187/2011:
Rada města
a) pověřuje pana Lukáše Pilce, starostu města Milovice, aby dne 23. 3. 2011 zastupoval Město Milovice
na jednání na Městském úřadě Poděbrady, při řešení autobusové dopravní obslužnosti,
b) ukládá starostovi města Milovice, aby při tomto jednání vyjádřil nesouhlasné stanovisko Města
Milovice k omezení autobusové dopravní obslužnosti hrazené Středočeským krajem, a současně podal
návrh na přezkoumání tohoto omezení autobusové dopravní obslužnosti,
c) nesouhlasí s tím, aby přebytek hospodaření vzniklý ze solidárního systému hrazení autobusové
dopravní obslužnosti byl použit na úhradu k zachování četnosti autobusové dopravní obslužnosti
hrazené Středočeským krajem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Marcela Říhová
místostarostka města

Lukáš Pilc
starosta města

Text pro zveřejnění bude 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.
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