Město MILOVICE
ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203
email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71
tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 13/2010
konaného dne 12.4. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Milan Kraus - starosta města, Miroslava Dlouhá - místostarostka města, Ing. Alexandr Černý - radní
města, Ing. Josef Matouš - radní města, Lukáš Pilc - radní města, Ing. Boris Csillagi - tajemník MěÚ
starosta města předloţil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Program jednání:
1. Informace o plnění usnesení RM
2. Ţádost o souhlas s konáním hudebního multiţánrového festivalu „VOTVÍRÁK 2010“ a partnerství města
Milovice při konání festivalu
3. Ţádost o souhlas s konáním hudebního rockového festivalu „SONISPHERE“ a partnerství města Milovice při
konání festivalu
4. Veřejné zakázky
5. Nemovitosti ve vlastnictví města
6. Byty ve vlastnictví města
7. Návrhy na uzavření Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen
8. Návrh na úhradu úniku vody v Domech s pečovatelskou sluţbou v ul. Mírová část Milovice
9. Návrh na revokaci usnesení RM č. 487/2009 ze dne 2.11.2009 - uzavření mateřských škol v Milovicích v době
letních prázdnin
1. Informace o plnění usnesení RM
Po projednání informace o plnění termínu usnesení RM, kterou podal tajemník MěÚ, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 175/2010
Rada města
a) vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ, ţe ke dni 12.4. 2010 jsou plněna všechna usnesení ve
stanovených termínech
b) uloţila tajemníkovi MěÚ nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a informovat RM o jejich plnění
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
2. Ţádost o souhlas s konáním hudebního multiţánrového festivalu „VOTVÍRÁK 2010“ a partnerství
města Milovice při konání festivalu
Zástupce společnosti VOTVÍRÁK spol. s r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1, IČ 282 56 735, poţádal o souhlas
s konáním hudebního multiţánrového festivalu „VOTVÍRÁK 2010“ ve dnech 11.6. aţ 13.6. 2010 v areálu
bývalého vojenského Letiště Boţí Dar v Milovicích, části města Boţí Dar a zároveň o partnerství města Milovice
při konání tohoto festivalu. V rámci vzniklého partnerství by byla zaručena propagace města Milovic na všech
materiálech a prezentacích v mediální kampani festivalu a to celoročně.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 176/2010
Rada města
a) schválila, na základě ţádosti společnosti VOTVÍRÁK spol. s r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1, IČ 282 56 735,
konání hudebního multiţánrového festivalu „VOTVÍRÁK 2010“ ve dnech 11.6. aţ 13.6. 2010 v areálu
bývalého vojenského Letiště Boţí Dar v Milovicích, části města Boţí Dar
b) schválila, uzavření Smlouvy o spolupráci - Partnerské smlouvy mezi Městem Milovice a společností
VOTVÍRÁK spol. s r.o., jejímţ obsahem bude přesná specifikace produkčních a bezpečnostních podmínek,
včetně personálního a technického zabezpečení festivalu, tj. spolu s zabezpečením příjezdových a přístupových
cest ( na území města a areálu konání festivalu) pro mobilní i pěší návštěvníky, realizátory a dodavatele festivalu
c) schválila úplné prominutí poplatku ze vstupného při konání festivalu „VOTVÍRÁK 2010“
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

3. Ţádost o souhlas s konáním hudebního rockového festivalu „SONISPHERE“ a partnerství města
Milovice při konání festivalu
Zástupce společnosti C.A.R.P. Entertainment s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4, IČ 290 03 318, poţádal
o souhlas s konáním hudebního rockového festivalu „SONISPHERE“ dne 19.06. 2010 v areálu bývalého
vojenského Letiště Boţí Dar v Milovicích, části města Boţí Dar, dále poţádal o partnerství města Milovice při
konání tohoto festivalu a nabídl městu poskytnutí daru ve výši 700.000,- Kč jako paušální náhradu poplatku ze
vstupného při konání festivalu
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 177/2010

Rada města
a)schválila, na základě ţádosti společnosti C.A.R.P. Entertainment s.r.o., Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4,
IČ 290 03 318, konání hudebního rockového festivalu „SONISPHERE“ dne 19.06. 2010 v areálu bývalého
vojenského Letiště Boţí Dar v Milovicích, části města Boţí Dar
b)schválila, uzavření Smlouvy o spolupráci - Partnerské smlouvy mezi Městem Milovice a společností C.A.R.P.
Entertainment s.r.o., jejímţ obsahem bude přesná specifikace produkčních a bezpečnostních podmínek, včetně
personálního a technického zabezpečení festivalu, tj. spolu s zabezpečením příjezdových a přístupových cest ( na
území města a areálu konání festivalu) pro mobilní i pěší návštěvníky, realizátory a dodavatele festivalu.
Předpokladem pro uzavření výše uvedené smlouvy je, ţe faktickým garantem za plnění jejího obsahu bude
společnost VOTVÍRÁK spol. s r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1, IČ 282 56 735 a její bezpečnostní agentura
c)schválila úplné prominutí poplatku ze vstupného při konání festivalu „SONISPHERE“
d)schválila uzavření darovací smlouvy ohledne přijetí daru ve výši 700.000,- Kč (sedmsettisíc korun českých
/CZK) od společnosti C.A.R.P. Entertainment s.r.o., jako paušální náhradu poplatku ze vstupného při konání
festivalu „SONISPHERE“.
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
4. Veřejné zakázky
4a. Veřejná zakázka „Nákup osobního vozidla Š - Fabia II“
V souladu s usnesením RM č. 162/2010 ze dne 29.3. 2010 předloţilo oddělení správy majetku města podrobné
porovnání a vyhodnocení nabídek na plnění zakázky „Nákup osobního vozidla Š - Fabia II“.
Po seznámení se s podrobným porovnáním a vyhodnocením jednotlivých nabídek, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 178/2010
Rada města
rozhodla, ţe nejvhodnější nabídkou na plnění zakázky „Nákup osobního vozidla Š - Fabia II“ je nabídka
uchazeče AUTO JAROV, spol. s r.o., Osiková 2688/2, 130 00 Praha 3, který nabídl nové vozidlo ve výbavě
ambiente plus (motor 1,2 - 51kW) za cenu 229.525,- Kč včetně DPH. Uchazeč HAVEX - auto s.r.o., Na bělidle
503, 543 01 Vrchlabí, nabídl vozidla roku výroby 10/2008 za cenu 209.000,- Kč včetně DPH
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
4b. Veřejná zakázka „Nákup nákladního vozidla VALNÍIK do 3,5 t“.
V souladu s usnesením RM č. 163/2010 ze dne 29.3. 2010 předloţilo oddělením správy majetku města podrobné
porovnání a vyhodnocení nabídek na plnění zakázky „Nákup nákladního vozidla VALNÍK do 3,5 t“.
Po seznámení se s podrobným porovnáním a vyhodnocením jednotlivých nabídek, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 179/2010
Rada města
rozhodla, ţe nejvhodnější nabídkou na plnění zakázky „Nákup nákladního vozidla VALNÍK do 3,5 t“ je
nabídka uchazeče DS AUTO ZEMAN, s.r.o., Poděbradská 54/523, 190 00 Praha 9, který nabídl nové vozidlo
Renault Master L2H1P3 (motor 2,5 dCi 100 k) za cenu 424.080,- Kč včetně DPH (nejniţší nabídková cena).
Uchazeč HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava nabídl vozidlo stejného typu za
cenu 466.519,-Kč včetně DPH a uchazeč AUTO KOUT CENTRUM spol. s r.o., Klenovská 102, 190 00 Praha 9
za cenu 470.501,- Kč včetně DPH. Uchazeč OLFIN Car s.r.o., Královédvorská 517, 541 01 Trutnov 1 nabídl
vozidlo VW Transporter za cenu 617.736,- Kč včetně DPH a uchazeč AUTO Mrkvička s.r.o., Pod Loretou 896,
293 06 Kosmonosy nabídl vozidlo Citroen Jumper za cenu 642.492,- Kč včetně DPH
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

4c. Veřejná zakázka „Tůně Milovice - Josefov - polohopisné a výškopisné zaměření“
V souladu se Směrnicí města č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění zakázky „Tůně Milovice Josefov - polohopisné a výškopisné zaměření“. Jedná se o zakázku s předpokládanou hodnotou ve výši nad 25
tis. Kč včetně DPH do 80 tis. Kč včetně DPH, hodnotícím kritériem byla ve Výzvě stanovena nejniţší nabídková
cena. Výzva byla zaslána těmto zájemcům: AGK, s.r.o., Kříţová 472/47, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Geolys CZ
s.r.o., Husovo náměstí 15, 289 22 Lysá nad Labem, Ing. Jitka Tejnorová, Čechova 108, 290 01 Poděbrady a
Geofot spol. s r.o., Stará Lysá 141, 289 26 Stará Lysá
V termínu stanoveném Výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů : Ing. Jitka Tejnorová , Čechova 108,
290 01 Poděbrady, Geolys CZ s.r.o., Husovo náměstí 15, 289 22 Lysá nad Labem a Geofot spol. s r.o., Stará
Lysá 141, 289 26 Stará Lysá
Po kontrole obálek s nabídkami a po jejich posouzení a hodnocení, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 180/2010
Rada města
rozhodla, ţe nejvhodnější nabídkou na plnění zakázky „Tůně Milovice - Josefov - polohopisné a výškopisné
zaměření“ je nabídka společnosti Geolys CZ s.r.o., Husovo náměstí 15, 289 22 Lysá nad Labem s nejniţší
nabídkovou cenou 30.660,- Kč včetně DPH
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
5. Nemovitosti ve vlastnictví města
5a. Ţádost o odkoupení části pozemků parc.č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Mgr. Jan Holzbauer, K Sídlišti 651, 281 01 Velim, v zastoupení společnosti ČEZ Distrubuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, poţádal o odkoupení části pozemku parc.č. 1386/1 - ostatní plocha o výměře
cca 80 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice, pro moţnost výstavby nové trafostanice. Trafostanice je součástí stavby
„Milovice, Tyršova - kabel VN, TS a kabel NN pro RD na parc.č. 1386/19“. Jedná se o část pozemku
přístupného z ul. Tyršova v části Mladá, který je dle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2)
umístěn v zóně OC - 2 - Čistě obytné území. Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 181/2010
Rada města
uloţila oddělení správy majetku města připravit návrh Záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc.č.
1386/1 - ostatní plocha, o výměře cca 80 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice, pro moţnost výstavby nové trafostanice, a
předloţit ho ke schválení na jednání RM
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
5b. Ţádost o výpůjčku pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Ing. Vratislav Veselý, Přemyslova 431, 287 01 Kralupy nad Vltavou poţádal podal o výpůjčku pozemku parc.č.
1745/1 - ostatní plocha, o výměře 671.321 m2 v k.ú. Milovice nad Labem. Pozemek by vyuţíval pro seč travin
pro potřebu vlastního chovu ovcí.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 182/2010
Rada města
a)neschválila výpůjčku pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem
b)nemá námitek, aby Ing. Vratislav Veselý, Přemyslova 431, 287 01 Kralupy nad Vltavou, prováděl seč travin,
pro potřebu vlastního chovu ovcí, na pozemku parc.č. 1745/1 - ostatní plocha v k.ú. Milovice nad Labem.
Vzhledem k výskytu ohroţených druhů ţivočichů v některých částech tohoto pozemku je nutný souhlas Odboru
ţivotního prostředí MěÚ Lysá nad Labem
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
5c. Ţádost o pronájem části pozemku parc.č. 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, zastoupená Centrálou Praha, 2004 - Support
Services, Politických vězňů 11, 114 07 Praha 1, projevila zájem o pronájem části pozemku parc.č. 1776/1 v k.ú.
Milovice nad Labem pro moţnost umístění mobilního zařízení (Kiosku) pobočky Komerční banky. Ţadatel
navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu 3 let s opcí pronájmu na další období a navrhuje cenu ročního nájmu
1.000,-Kč/m2 + DPH s moţností meziroční roční valorizace. Jedná se o pozemek u křiţovatky ulic Italská a
Armádní v části Mladá, který je dle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2) umístěn v zóně
SC - Smíšené území - společenské a obchodní centrum.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 183/2010
Rada města
uloţila oddělení správy majetku města připravit, ve spolupráci s KB, a.s., návrh Záměru na pronájem
nemovitosti - části pozemku parc.č. 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem, pro moţnost umístění mobilního zařízení
(Kiosku) pobočky Komerční banky, a předloţit ho ke schválení na jednání RM
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
6. Byty ve vlastnictví města
6a. Návrh Záměru na nájem bytu č. 9 v č.p. 590 ul. Topolová v části Mladá
V souladu s usnesením RM č. 143/2010 ze dne 22.3. 2010 předloţilo oddělení správy majetku města návrh na
zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová v části Mladá (jedná se o byt o velikosti
2+1 s celkovou výměrou podlahové plochy 68,00 m2 na jehoţ rekonstrukci a modernizaci byl sloţen příspěvek a
jeho nevyčerpaná část činí 355.084,-Kč). Záměr je zpracován dle návrhu oddělení správy majetku města
uvedeného v bodě č. 3 programu jednání RM č. 43/2008 ze dne 20.10. 2008, které předcházelo usnesení RM č.
628/2008, kriteriem pro posuzování je výše nabídkové ceny měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy
bytu.
Po projednání návrhu Záměru a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 184/2010
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 9 v domě č.p. 590 ul. Topolová v části Mladá ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
6b. Návrh Záměru na nájem bytu č. 5 v č.p. 615 ul. Topolová v části Mladá
Z důvodu uvolnění nájemního bytu č. 5 v č.p. 615 v ul. Topolová v části Mladá, předloţilo oddělení správy
majetku města návrh na zveřejnění Záměru na nájem tohoto bytu. Jedná se o byt o velikosti 3+1 s celkovou
výměrou podlahové plochy 70,70 m2, na jehoţ rekonstrukci a modernizaci byl sloţen příspěvek a jeho
nevyčerpaná část činí 72.520,- Kč. Záměr je zpracován dle návrhu oddělení správy majetku města uvedeného
v bodě č. 3 programu jednání RM č. 43/2008 ze dne 20.10. 2008, které předcházelo usnesení RM č. 628/2008,
kritériem pro posuzování je pořadí ţadatele v seznamu ţadatelů o nájemní byt o velikosti 3+1 vedeného
oddělením správy majetku města Milovice.
Po projednání návrhu Záměru a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 185/2010
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 5 v domě č.p. 615 ul. Topolová v části Mladá ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
6c. Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 597 ul. Topolová v části Mladá
Z důvodu blíţícího se termínu ukončení platnosti nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 597 ul. Topolová v části
Mladá, současný nájemce pan Petr Matějka, předloţilo oddělení správy majetku města, návrh na uzavření nové
nájemní smlouvy. Nájemce řádně plní podmínky nájemní smlouvy, proto by nová nájemní smlouva měla být
uzavřena na dobu určitou 2 roky, tj. do 31.3. 2012 s výší nájemného 63,67 Kč/m2 a kaucí ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných v souvislosti s uţíváním bytu.
Po projednání návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.186/2010
Rada města
schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 597 ul. Topolová v části Mladá se současným
nájemcem panem Petrem Matějkou na dobu určitou do 31.3. 2012. Výše měsíčního nájemného bude činit
63,67Kč/m2 a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných
v souvislosti s uţíváním bytu.
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

6d. Ţádost o přechod nájmu k bytu č. 5 v č.p. 603 ul. Průběţná v části Mladá
MUDr. Lada Doulová, stávající nájemce bytu č. 5 v č.p. 603 ul. Průběţná v části Mladá, poţádala o přechod
nájmu tohoto bytu na svého syna Sufjana Doulu. Nájemce, který má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu
neurčitou a ve své ţádosti uvádí, ţe trvale opustil společnou domácnost. Ze zákona je moţný přechod nájmu na
např. na syna, pokud je prokázáno, ţe min. po dobu tří let před opuštěním domácnosti vedl společnou domácnost
s nájemcem a nemá moţnost vlastního bydlení. Sufjan Doula tyto podmínky splňuje (k trvalému pobytu
v předmětném bytě je přihlášen od 8.4. 1998 a čestným prohlášením dokládá, ţe není vlastníkem ţádné
nemovitosti, kterou by mohl uţívat k bydlení).
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 187/2010
Rada města
schválila přechod nájmu bytu č. 5 v č.p. 603 ul. Průběţná, v části Mladá z dosavadního nájemce MUDr. Lady
Doulové na jejího syna Sufjana Doulu. V nájemní smlouvě dojde ke změně smluvních stran, ostatní ustanovení
nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
7. Návrhy na uzavření Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen
7a. Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a.s. - pozemky parc.č. 965 a 395 dle KN a parc.č. 719 a 744/2 dle PK v k.ú.
Milovice nad Labem
Společnost maděra a Šípek spol. s r.o., na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předloţila návrh
na uzavření Smlouvy č. IV-12-6009030/VB1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice, parc.č. 965a 395 dle KN a parc.č. 719a 744/2 dle PK v k.ú. Milovice
nad Labem, mezi městem Milovice a ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o strpení uloţení podzemního kabelu
distribučního vedení NN v ulicích 5. května, Druţstevní a Konečná v části Milovice v rámci stavby „Milovice,
Konečná - úprava TS a kabel NN“.
Po projednání návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 188/2010
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6009030/VB1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice, parc.č. 965 a parc.č. 395 dle KN a parc.č. 719 a parc.č. 744/2 dle PK
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, zdrţel se 0
7b. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi STP Net s.r.o.,
VEP invest s.r.o. a Městem Milovice - pozemek parc.č. 1421/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Společnost VEP invest s.r.o. předloţila návrh na uzavření třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Milovice, parc.č. 1421/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi STP
Net, s.r.o. (budoucí oprávněný), VEP invest s.r.o. (investor) a městem Milovice (budoucí povinný). Jedná se o
strpění uloţení plynárenského zařízení včetně příslušenství pro bytový objekt na pozemku parc.č. 573 v ul.
Spojovací v části Mladá.
Po projednání návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 189/2010
Rada města
schválila uzavření třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví
města Milovice, parc.č. 1421/1 v k.ú. Benátecká Vrutice mezi STP Net, s.r.o., Novohradská 803/82, 142 01
Praha 4 (budoucí oprávněný) VEP invest s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 (investor) a Městem Milovice,
5. května 71, 289 23 Milovice (budoucí povinný)
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
8. Návrh na úhradu úniku vody v Domech s pečovatelskou sluţbou v ul. Mírová část Milovice
Na základě skutečností zjištěných při zpracování vyúčtování sluţeb za rok 2009, nájemcům bytů s pečovatelskou
sluţbou v domech č.p. 215, č.p. 216 a č.p. 209 v ul. Mírová část Milovice, kdy byl zjištěn únik vody za hlavním
vodoměrem, je na jednání RM předkládán tento návrh. Při pracování vyúčtování sluţeb za rok 2009 u výše
uvedených objektů byla zjištěna nadměrná spotřeba vody. Pro všechny nájemníky uvedených objektů je
společný hlavní vodoměr v šachtě při vjezdu do dvora objektů. Vedle hlavního vodoměru je nainstalovaný
poměrový vodoměr pro dům č.p. 215, kde se spotřeba vody pro nájemníka bydlícího v přízemí (p. Škába)

stanoví tak, ţe od poměrového vodoměru pro obytný dům č.p. 215 se odečte spotřeba dle bytového vodoměru
nájemníka v prvním patře (pí. Tykvová) a tento rozdíl je spotřeba pro nájemníka v přízemí. V obytných domech
č.p. 209 a č.p. 216 je nainstalovaný samostatný poměrový vodoměr u kaţdého bytu.
Po obdrţení všech faktur za kalendářní rok 2009 byla sečtena spotřeba celkového mnoţství pitné vody,
naměřená hlavním vodoměrem a porovnána se spotřebou naměřenou na poměrových vodoměrech jednotlivých
bytů. Byl zjištěn rozdíl spotřeby odebrané vody ve výši 58 m3, coţ při ceně 57,77 Kč/1m3 je celková částka ve
výši 3.350,66 Kč, která by měla rozúčtována mezi nájemníky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o starší občany a
jimi nezaviněný únik vody, navrhuje oddělení správy majetku města tento rozdíl nájemcům neúčtovat.
Oddělení správy majetku města na základě vzniklých velkých rozdílů spotřeby vody zaţádalo o „přecejchování“
hlavního vodoměru VaK a.s. Nymburk. Výsledek zprávy byl, ţe vodoměr vyhovuje příslušným metrologickým
předpisům (po výměně hlavního vodoměru jiţ nedocházelo k rozdílům ve spotřebě vody).
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 190/2010
Rada města
schválila, aby rozdíl spotřeby vody 58 m3, mezi hlavním vodoměrem a poměrovými vodoměry bytů v č.p. 215,
č.p. 216 a č.p. 209 v ul. Mírová v části Milovice, tj. částka ve výši 3.350,66 nebyla účtována nájemníkům bytů,
bude proplacena z rozpočtu města z poloţky 3612-5169 - bytové hospodářství - nákup ostatních sluţeb
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
9. Návrh na revokaci usnesení RM č. 487/2009 ze dne 2.11.2009 - uzavření mateřských škol v Milovicích
v době letních prázdnin
Tento bod jednání předloţila místostarostka města, uvedla, ţe usnesením RM č. 487/2009 ze dne 2.11.2009 bylo
schváleno uzavření Mateřských škol v Milovicích a to Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace,
Milovice - Mladá, Topolová 622, 289 23 a Mateřské školy „U Broučků“ Milovice, Dukelská 320, 289 23
Milovice, v době letních prázdnin.
Dne 1.2. 2010 byla doručena městu ţádost Mateřské školy v ul. Komenského 581 v části Mladá, příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Milovice, o její uzavření v době letních prázdnin od 1.7.2010 do
27.8.2010.
Proto místostarostka města navrhla revokovat usnesení RM č.487/2010b)c) ze dne 2.11.2009 v části týkající se
uzavření MŠ v Milovicích v době letních prázdnin, které nově zní takto:
Usnesení č. 191/2010
Rada města
a) schválila uzavření Mateřské školy v ul. Komenského 581 v části Mladá, příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Milovice, v době letních prázdnin od 1.7. 2010 do 27.8. 2010 - zahájení provozu MŠ
bude dne 30.8. 2010
b) schválila uzavření příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice Mladá, Topolová 622, 289 23 Milovice v době letních prázdnin od 2.8. 2010 do 31.8. 2010 - zahájení provozu
MŠ bude dne 1.9. 2010
c) schválila uzavření příspěvkové organizace Mateřská škola „U Broučků“ Milovice, Dukelská 320, 289 23
Milovice v době letních prázdnin od 1.7. 2010 do 31.7. 2010 - zahájení provozu MŠ bude dne 2.8. 2010
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

Ing. Boris Csillagi
tajemník MěÚ

Miroslava Dlouhá
místostarostka města

Milan Kraus
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

