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. 8/2011
konaného dne 21. 2. 2011 od 18 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, předloţil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Informace o plnění usnesení RM
Návrh na zvýšení kapacity příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka
Milovice
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a. s., pozemky parc. č. 1386/1, 1400/1, 1402/1, 1404/1, 1398/1, 1378,
1401/1, 1395, 1418, 1419/1, v k. ú. Benátecká Vrutice
Pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
Informace o stavu a funkčnosti veřejného rozhlasu v Milovicích
Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
Veřejná zakázka „Projekt – vytápění MŠ U Broučků, Milovice“
Návrh na schválení výpůjčky plochy Hakenova stadionu pro uskutečnění akce „Bambiriáda 2011“
ve dnech 26. – 29. 5. 2011
Nájemní byty ve vlastnictví Města Milovice
Návrh na doplnění nařízení města Milovice č. 5/2010 Trţní řád
Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2011 a návrh programu
jednání
Činnosti komisí Rady města
Vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci veřejné zakázky „Milovické ECHO“ – revokace
usnesení

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. 100/2011:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ Milovice, ţe ke dni 21. 2. 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. Návrh na zvýšení kapacity příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola T. G.
Masaryka Milovice
Tento bod programu předloţila místostarostka města Milovice. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu ţáků
základní školy a to zejména v prvních ročnících, navrhuji navýšit kapacitu příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice ze současného počtu 840 ţáků na 1040 ţáků a navýšit i kapacitu
školní druţiny, která je součástí této příspěvkové organizace ze současného počtu 210 ţáků na 259 ţáků a to
v mimořádném termínu od 1. 9. 2011 podle § 146 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
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Školní budovy v ul. Školská 112, Pionýrů 54 a Komenského 581 jsou prostorově a z hygienického hlediska
vyhovující pro výše uvedené navýšení kapacity ţáků (viz kladné stanovisko Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje).
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 101/2011:
Rada města
a) souhlasí s navýšením kapacity příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka
Milovice ze současného počtu 840 ţáků na 1040 ţáků a navýšením kapacity školní druţiny, která je
součástí této příspěvkové organizace, ze současného počtu 210 ţáků na 259 ţáků od 1. 9. 2011,
b) uložila místostarostce města podat ţádosti o Změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení,
z důvodu navýšení kapacity, výše uvedené příspěvkové organizace, podle § 146 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., v mimořádném termínu od 1. 9. 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a. s., pozemky parc. č. 1386/1, 1400/1, 1402/1, 1404/1, 1398/1, 1378,
1401/1, 1395, 1418, 1419/1, v k. ú. Benátecká Vrutice
Tento bod do programu předloţil starosta města Milovice, který uvedl, ţe společnost FABRICOM CZ a. s.,
Lhotecká 793, 143 00 Praha 4, zmocněnec společnosti ČEZ Distribuce, a. s., předloţila návrh na uzavření
Smlouvy č. IE-12-6002944 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví
města Milovice, parc. č. 1386/1, 1400/1, 1402/1, 1404/1, 1398/1, 1378, 1401/1, 1395, 1418, 1419/1 v k. ú.
Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se o strpení uloţení podzemního kabelu
distribučního vedení kNN a kVN .
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 102/2011:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IE-12-6002944 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemky ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1386/1, 1400/1, 1402/1, 1404/1, 1398/1, 1378, 1401/1, 1395,
1418, 1419/1 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.
4. Pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
Tento bod do programu předloţil starosta města Milovice, který uvedl, ţe paní A.F., v souladu se zveřejněným
záměrem ze dne 27. 2. 2006 na pronájem sloupů veřejného osvětlení na katastrálním území Milovice nad Labem
a Benátecké Vrutice, poţádala o povolení umístění 2 ks reklamních panelů o rozměru 0,6 m x 0,5 m, na sloupy
veřejného osvětlení v majetku města Milovice (jedná se o sloupy VO č. 103 ul. Mírová v Milovicích a VO č.
4116 ul. Armádní v části Mladá), které budou slouţit pro orientaci zákazníků společnosti PODLAHY KUTIL.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 103/2011:
Rada města
a) konstatuje, ţe ţádost paní A.F., Na pahorku 84, 289 23 Milovice o pronájem sloupů veřejného osvětlení pro
moţnost umístění reklamních panelů, splnila všechny podmínky stanovené ve zveřejněném Záměru na jejich
pronájem,
b) schválila uzavření Smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení č. 103 ul. Mírová v Milovicích a VO č.
4116 ul. Armádní v části Milovice - Mladá s paní A.F., Na pahorku 84, 289 23 Milovice, za těchto podmínek:
- rozměr reklamního panelu – 2 ks šířka 0,6 m a výška 0,5 m,
- umístění reklamních panelů na sloupech VO bude tak, aby byly dodrţeny podmínky pro osazování dopravního
značení (předepsaná vzdálenost okraje reklamního zařízení od okraje vozovky či chodníku a předepsaná min.
výška od povrchu vozovky či chodníku),
- cena měsíčního pronájmu za 1 ks reklamního panelu rozměru 0,6 m x 0,5 m činí 100,- Kč + zákonná sazba
DPH, tj. roční nájem celkem za 2 ks 2.400,- Kč + zákonná sazba DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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5. Informace o stavu a funkčnosti veřejného rozhlasu v Milovicích
Tento bod do programu předloţil starosta města Milovice, který uvedl, ţe tato informativní zpráva se předkládá
z důvodu:
a) Po přestěhování MěÚ Milovice do nové budovy radnice bude ukončen provoz veřejného rozhlasu
napojeného na ústřednu v budově č. p. 71 na ul. 5. května.
b) Veřejný rozhlas v části Benátecká Vrutice je ve velmi špatném technickém stavu a je z větší části veden po
podpěrných bodech (sloupech), které jsou ve vlastnictví společností ČEZ Distribuce a.s. Po provedení
plánované demontáţe těchto sloupů bude ukončen provoz veřejného rozhlasu i v části Benátecká Vrutice.
K zajištění dalšího provozu veřejného rozhlasu je nutná výstavba nového bezdrátového rozhlasu. Nová ústředna
bude umístěna do nové budovy radnice, přijímače s reproduktory budou umístěny na sloupy VO, které jsou ve
vlastnictví města Milovice a rozšíření provozu veřejného rozhlasu je moţné i do části Mladá a Boţí Dar.
Předpokládané náklady na výstavbu nového bezdrátového veřejného rozhlasu s pokrytím všech trvale
obydlených částí města Milovice jsou cca 1.250.000,- Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 104/2011:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci odd. Správy majetku města o technickém stavu a plánovaném ukončení
provozu veřejného rozhlasu v Milovicích,
b) předkládá tuto informaci na vědomí Zastupitelstvu města Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
6a. Vyhodnocení záměru o pronájem části pozemku parc. č. 1401, o výměře 8m2, k. ú. Benátecká Vrutice
Tento bod programu předloţil starosta města Milovice, který uvedl, ţe na základě usnesení Rady města č. 39, ze
dne 17. 1. 2011, byl zveřejněn Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1401, k. ú. Benátecká Vrutice, o
výměře 8 m2. Jedná se o část pozemku v ul. Armádní, na kterém je umístěn novinový stánek.
V termínu stanoveném Záměrem byla doručena nabídka paní I. L., IČ 87483157, Slepá 551, 289 23 Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 105/2011:
Rada města
a) konstatuje, ţe nabídka paní I. L., IČ 87483157, Slepá 551, 289 23 Milovice, na pronájem části
pozemku parc. č. 1401, k. ú. Benátecká Vrutice, o výměře 8 m2, splňuje všechny podmínky stanovené
ve zveřejněném Záměru na jeho pronájem,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1401, k. ú. Benátecká Vrutice,
o výměře 8 m2, a to s cenou 1.000,- Kč/m2/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6b. Vyhodnocení záměru o pronájem části pozemku parc. č. 693/3, o výměře 8m2, k. ú. Milovice nad
Labem
Tento bod programu předloţil starosta města Milovice, který uvedl, ţe na základě usnesení Rady města č. 38, ze
dne 17. 1. 2011, byl zveřejněn Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 693/3, k. ú. Milovice nad Labem, o
výměře 8 m2. Jedná se o část pozemku v ul. Armádní, na kterém je umístěn novinový stánek.
V termínu stanoveném Záměrem byla doručena nabídka pana T. V., Na Vysoké mezi 506, 289 22 Lysá nad
Labem.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 106/2011:
Rada města
a) konstatuje, ţe nabídka pana T. V., Na Vysoké mezi 506, 289 22 Lysá nad Labem, na pronájem části
pozemku parc. č. 693/3, k. ú. Milovice nad Labem, o výměře 8 m2, splňuje všechny podmínky
stanovené ve zveřejněném Záměru na jeho pronájem,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 693/3, k. ú. Milovice nad
Labem, o výměře 8 m2, a to s cenou 1.000,- Kč/m2/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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7. Veřejná zakázka „Projekt – vytápění MŠ U Broučků, Milovice“
Tento bod programu předloţil starosta města Milovice, který uvedl, ţe v souladu se směrnicí města Milovice č.
5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, byla
uveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na sluţby „Projekt – vytápění MŠ U
Broučků, Milovice“.
Odd. Správy majetku města zaslalo informaci o uveřejnění Výzvy k podání nabídky těmto společnostem:
Stanislav Haláček, IČ 69008507, Kostelní Lhota 276, 289 12 Kostelní Lhota, Ladislav Zedník, Velké Chvalovice
139, 289 11 Pečky, Miroslav Kubánek, IČ 40069605, Na Splavech 2356, 288 02 Nymburk, Ing. Pavel Javůrek,
IČ 15080234, Praţská 1667, 288 01 Nymburk.
V termínu stanoveném výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů: Stavební inţenýring s. r. o., IČ
27421783, Prez. Beneše 361, 289 03 Městec Králové, Ing. Pavel Javůrek, IČ 15080234, Praţská 1667, 288 01
Nymburk, SEAP Rokycany s. r. o., IČ 47718374, Na Pátku 122/II, 337 01 Rokycany, Ing. Milan Gregor –
GREMI, IČ 48888575, Jungmannova 1, 591 01 Ţďár nad Sázavou, Ing. Karel Fousek, IČ 74574019,
Kutnohorská 329, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 107/2011:
Rada města
a) konstatuje, ţe doručené nabídky uchazečů Stavební inţenýring s. r. o., IČ 27421783, Prez. Beneše 361,
289 03 Městec Králové, Ing. Pavel Javůrek, IČ 15080234, Praţská 1667, 288 01 Nymburk, SEAP
Rokycany s. r. o., IČ 47718374, Na Pátku 122/II, 337 01 Rokycany, Ing. Milan Gregor – GREMI, IČ
48888575, Jungmannova 1, 591 01 Ţďár nad Sázavou, Ing. Karel Fousek, IČ 74574019, Kutnohorská
329, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, splnily všechny podmínky a poţadavky uvedené v zadávací
dokumentaci,
b) ukládá oddělení správy majetku města provést podrobné vyhodnocení nabídek na plnění zakázky
„Projekt – vytápění MŠ U Broučků, Milovice“ a předloţit návrh na jednání Rady města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Návrh na schválení výpůjčky plochy Hakenova stadionu pro uskutečnění akce „Bambiriáda
2011“ ve dnech 26. – 29. 5. 2011
Tento bod programu předloţila místostarostka města Milovice, která uvedla, ţe Středočeská krajská organizace
Pionýra, Senováţné náměstí 24, 116 47 Praha 1, poţádala o výpůjčku Hakenova stadionu ve dnech
26. - 29. 5. 2011 k uskutečnění akce „Bambiriáda 2011“. Jedná se o tradiční celorepublikovou přehlídku činnosti
dětských a mládeţnických sdruţení, domů dětí a mládeţe a center volného času. Oddělení Správy majetku města
navrhuje plochu Hakenova stadionu pronajmout výše uvedené organizaci bezplatně za předpokladu, ţe pozemek
bude po ukončení akce vrácen v původním stavu. Za tímto účelem se vybere kauce 5.000,- Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 108/2011:
Rada města
schválila výpůjčku plochy Hakenova stadionu na ul. Ostravská, v části Mladá, Středočeské krajské organizaci
Pionýra, Senováţné náměstí 24, 116 47 Praha 1, pro uskutečnění akce „Bambiriáda 2011“ ve dnech
26. - 29. 5. 2011 za předpokladu, ţe pozemek bude po ukončení akce vrácen v původním stavu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Nájemní byty ve vlastnictví Města Milovice
9a. Návrh na výměnu bytů ve vlastnictví města Milovice
Tento bod programu předloţila paní místostarostka města Milovice, která uvedla, ţe na základě ţádosti nájemce
bytu č. 2 v č. p. 599, ul. Topolová, v části Milovice - Mladá, paní M. D., nájemce bytu č. 11 v č. p. 598, ul.
Topolová, v části Milovice - Mladá, pana P. Š. a nájemce bytu č. 26 v č. p. 604, ul. Průběţná, v části Milovice Mladá, pana J. K., předkládá oddělení Správy majetku města tento návrh na výměnu bytů.
Paní M. D., současný nájemce bytu č. 2 (byt o velikosti 2+1, s celkovou výměrou podlahové plochy 49,10 m2)
v č. p. 599, ul. Topolová v části Milovice - Mladá a pan P. Š., současný nájemce bytu č. 11 (byt o velikosti 2+1,
s celkovou výměrou podlahové plochy 49,30 m2) v č. p. 598, ul. Topolová v části Milovice -Mladá poţádali o
souhlas s výměnou těchto bytů za byt o velikosti 3+1. Jako důvod k výměně bytů uvádí plánování společného
partnerského souţití. Dále byla na naše oddělení doručena ţádost nájemce bytu č. 26 (byt o velikosti 3+1,
s celkovou výměrou podlahové plochy 64,80m2) v č. p. 604, ul. Průběţná, v části Milovice -Mladá, pana J. K.,
který poţádal o souhlas s výměnou bytu za 2+1 nebo menší. Oddělení Správy majetku města navrhuje provést
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výměnu bytu č. 2 v č. p. 599, ul. Topolová, v části Milovice - Mladá, současný nájemce M. D. za byt č. 26 v č. p.
604, ul. Průběţná, v části Milovice - Mladá, současný nájemce J. K. Byt č. 11 v č. p. 598, ul. Topolová, v části
Mladá, současný nájemce P. Š. bude vrácen oddělení Správy majetku města s tím, ţe pan Š. bude uveden s paní
D. jako společní nájemci bytu č. 26 v č. p. 604, ul. Průběţná, v části Milovice - Mladá.
Pokud by došlo k výměně bytů, vstoupí nový nájemci do stávajícího nájemního vztahu předchozího nájemníka a
bude vypracován dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, kde se změní pouze smluvní strany.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 109/2011:
Rada města
a) schválila výměnu bytu č. 2 v č. p. 599, ul Topolová v části Milovice - Mladá (současný nájemce paní
M. D.) za byt č. 26 v č. p. 604, ul. Průběţná v části Milovice - Mladá (současný nájemce pan J. K.) ke
dni 1. 3. 2011,
b) schválila ukončení nájemní smlouvy pana P. Š., byt č. 11 v č. p. 598, ul. Topolová v části Milovice Mladá ke dni 1. 3. 2011,
c) uložila oddělení Správy majetku města vypracovat dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 26 v č. p. 604,
ul. Průběţná v části Milovice - Mladá, kde budou uvedeni jako nájemci bytu paní M. D. a pan P. Š. a
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, v č. p. 599, ul. Topolová, v části Milovice - Mladá, kde bude
uveden jako nájemce bytu pan J. K.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Návrh na doplnění nařízení města Milovice č. 5/2010 Tržní řád
Tento bod programu předloţila místostarostka města Milovice, která uvedla, ţe na základě jednání s vlastníkem
pozemku parc. č. 1774/17 o dalším provozování trhů poţádala paní Pletková město Milovice o provozování trhů
i na dalším místě – část pozemku parc. č. 1746 v k. ú. Milovice nad Labem, nám. 30. června, který je ve
vlastnictví města Milovice. Současně paní Pletková poţádala o moţnost umístění reklamního poutače na
zmíněném pozemku, konkrétně ve zvýšeném zatravněném kruhu, který se nachází u komunikace Armádní u
prodejny stavebnin. Poutač bude zde umístěn cca měsíc a poté bude odstraněn a místo uvedeno do původního
stavu na náklad.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 110/2011:
Rada města
a) schválila doplnění nařízení města Milovice č. 5/2010 „Trţní řád“ v článku 4 takto „a v příloze č. 2
(část prostoru vymezeného ulicemi Ostravská a Armádní – nám. 30. června, parc. č. 1746, k. ú.
Milovice nad Labem, část Milovice – Mladá,
b) schválila bezplatné umístění reklamního poutače na pozemku parc. č. 1746, k. ú. Milovice nad Labem,
slouţícího k propagaci farmářských trhů v Milovicích,
c) konstatuje, ţe veškerá potřebná povolení k provozování trţiště je povinen si zajistit provozovatel na
své náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2011 a návrh programu
jednání
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, navrhl svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č.
2/2011, které se bude konat v pondělí dne 7. 3. 2011 od 18 hodin na malém sále Kulturního domu, ul. 5. května
101, v části Milovice. Současně předloţil návrh programu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 111/2011:
Rada města
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2011, které se bude konat v pondělí dne
7. 3. 2011 od 18 hodin na malém sále Kulturního domu, ul. 5. května 101, v části Milovice s tímto programem:
1. Zpráva o plnění předchozích usnesení ZM,
2. Rozpočtový výhled Města Milovice na roky 2012-2014,
3. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2011/ZM
4. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1209/2, k. ú. Milovice nad Labem,
5. Návrh na schválení jednostranného prohlášení – narovnání vlastnických vztahů k pozemku parc. č.
403/2, k. ú. Milovice nad Labem,
6. Informace o stavu a funkčnosti veřejného rozhlasu v Milovicích,
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7. Diskuze,
8. Závěr.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
12. Činnosti komisí Rady města
12a. Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
Paní místostarostka města Milovice předloţila Zápis z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví č.
2/2011, ze dne 16. 2. 2011.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 112/2011:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2011, ze dne 16. 2.2011, z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a
zdravotnictví,
b) k bodu č. 2 Zápisu, neschválila ţádost paní M. L., Průběţná 603, Milovice – Mladá, o poskytnutí
příspěvku na školní pomůcky pro své děti, z důvodu nedoručení poţadovaných dokladů od ţadatele,
c) k bodu č. 3 Zápisu, neschválila ţádost paní M. Z., t. č. azylové ubytování v prostorách Sdruţení
romských občanů v Lysé nad Labem, o poskytnutí části finančního příspěvku na azylové ubytování ve
výši 6.000,- Kč,
d) k bodu č. 4 Zápisu, neschválila ţádost paní R. H., t. č. Mírová 472/D, Milovice, o přednostní přidělení
nájemního bytu z důvodu jejího podílení se na devastaci bytu zvláštního určení v ul. Braniborská 568/B,
Milovice – Mladá.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
12b. Komise pro životní prostředí
Pan starosta města Milovice předloţila Zápis z jednání Komise pro ţivotní prostředí č. 2/2011, ze dne 9. 2. 2011.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 113/2011:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 2/2011, ze dne 9. 2. 2011, z jednání Komise pro ţivotní prostředí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
12c. Komise výstavby a dopravy
Pan starosta města Milovice předloţila Zápis z jednání Komise výstavby a dopravy č. 2/2011, ze dne 16. 2. 2011.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 114/2011:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2011, ze dne 16. 2. 2011, z jednání Komise výstavby a dopravy,
b) konstatuje, ţe v souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je komise
iniciativním a poradním orgánem rady města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
13. Vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci veřejné zakázky „Milovické ECHO“ – revokace
usnesení
Tento bod programu předloţila místostarostka města.
V souladu se Směrnicí č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Milovické
ECHO“. Jedná se o veřejnou zakázku na sluţby. Jde o zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení dle
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Základním účelem zadávacího
řízení je uzavření smlouvy o dílo na dobu určitou v trvání 12 měsíců na zajištění činností nutných pro pravidelné
vydávání měsíčníku „Milovické ECHO“.
Výzva byla zaslána těmto uchazečům: Jiří Hlinka, IČ 67934242, Vysočanská 312/11, 190 00 Praha 9, ELITERA
– Blanka Ritterová, Za Šmatlíkem 534, 149 00 Praha 4, DRUCKVO, spol. s r. o., IČ 48113476, Táboritská
1000/23, Areál hotelu Olšanka, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov, Kamil Voděra, Foto – Grafika, IČ 13747398, Vestecká
474, 250 01 Stará Boleslav - Brandýs n. Labem.
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V termínu stanoveném výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů: Practicus s. r. o., IČ 27066541,
Sládkovičova 1268/5, 142 00 Praha 4, DRUCKVO, spol. s r. o., IČ 48113476, Táboritská 1000/23, Areál hotelu
Olšanka, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov, Jiří Hlinka, IČ 67934242, Vysočanská 312/11, 190 00 Praha 9, Ţaket,
kartografické vydavatelství, grafické studio, IČ 15873943, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 – Řepy, Kamil
Voděra, Foto – Grafika, IČ 13747398, Vestecká 474, 250 01 Stará Boleslav – Brandýs n. Labem, Grafotechna
Print, s. r. o., IČ 25128329, Lýskova 1594, 155 00 Praha 5, Ing. Dalibor Matějíček, Jesenické nakladatelství
JENA, IČ 16637879, Vančurova 11, 787 01 Šumperk.
Při kontrole materiálů bylo zjištěno, ţe podmínky zveřejněné ve Výzvě k podání nabídky nesplnil pouze 1
uchazeč. Z tohoto důvodu byl podán návrh na revokaci usnesení RM č. 89/2011, ze dne 14. 2. 2011.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 115/2011:
Rada města
a) revokuje usnesení RM č. 89/2011, ze dne 14. 2. 2011,
b) konstatovala, ţe nabídky uchazečů Practicus s. r. o., IČ 27066541, Sládkovičova 1268/5, 142 00 Praha
4, DRUCKVO, spol. s r. o., IČ 48113476, Táboritská 1000/23, Areál hotelu Olšanka, 130 00 Praha 3 –
Ţiţkov, Jiří Hlinka, IČ 67934242, Vysočanská 312/11, 190 00 Praha 9, Ţaket, kartografické
vydavatelství, grafické studio, IČ 15873943, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 – Řepy, Kamil Voděra,
Foto – Grafika, IČ 13747398, Vestecká 474, 250 01 Stará Boleslav – Brandýs n. Labem, Ing. Dalibor
Matějíček, Jesenické nakladatelství JENA, IČ 16637879, Vančurova 11, 787 01 Šumperk, doručené na
základě Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby „Milovické
ECHO“ splnily všechny podmínky a poţadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu,
c) vyřadila nabídku uchazeče Grafotechna Print, s. r. o., IČ 25128329, Lýskova 1594, 155 00 Praha 5,
doručené na základě Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby
„Milovické ECHO“, která nesplnila všechny podmínky a poţadavky zadavatele uvedené ve Výzvě
k podání nabídky plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Uchazeč Grafotechna Print, s. r. o., IČ
25128329, Lýskova 1594, 155 00 Praha 5, nezařadil do předmětu veřejné zakázky redakční a editorské
práce,
d) rozhodla, ţe nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby „Milovické
ECHO“ je nabídka uchazeče Jiří Hlinka, IČ 67934242, Vysočanská 312/11, 190 00 Praha 9,
s nabídkovou cenou 24.180,- Kč včetně DPH.
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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