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. 19/2017
konaného dne 3. 7. 2017 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Miroslava
Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Starosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Bytové prostory ve vlastnictví města
3. Nebytové prostory ve vlastnictví města
4. Návrh na uzavření Smluv o právu k provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Komenského,
Višňová, Milovice“
5. Veřejné zakázky
6. Informativní zpráva - Optimalizace správy a údržby veřejného osvětlení v Milovicích
7. Návštěvní a provozní řád pro hřiště „Relax park Mladá
8. Zpomalovací semafory
9. Činnost komisí Rady města
10. Obnova Jiřické cesty – rozvrh pro roky 2017 a 2018
1. Kontrola plnění usnesení
Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 18/2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 304/2017
Rada města
bere na vědomí informaci starosty města Milovice o plnění usnesení z jednání RM č. 18/2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Bytové prostory ve vlastnictví města
2a) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu v ul. Armádní, Milovice - Mladá
Usnesením č. 261/2017, Rady města č. 17/2017 ze dne 7. 6. 2017 bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem
bytu ulice Armádní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 12. 6. 2017 a v termínu pro podání nabídek
byly doručeny tři nabídky uchazečů:
jméno a příjmení
ulice, č.p.
město
pořadí
1.
L. K.
2.
O. K.
3.
M. P.
Nabídky jsou předkládány Radě města k otevření. V době po termínu pro zveřejnění Záměru byla dne
30. 6. 2017 doručena nabídka, kterou podal D. B., bytem Milovice. Obálka není označena číslem bytu a tudíž
nelze zjistit, na jaký Záměr byla nabídka podána. Vzhledem k tomu, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek, nebude tato hodnocena.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 305/2017
Rada města
a) vyřazuje doručenou nabídku podanou D. B. z hodnocení z důvodu jejího pozdního podání,
b) konstatuje, že nabídky uchazečů
pořadí jméno a příjmení
ulice, č. p.
město
1.
L. K.
2.
O. K.
1

3.
M. P.
splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
c) ukládá Odd. SMM vyzvat O. K., bytem Milovice, aby dle Záměru o pronájmu bytu doložil požadované
dokumenty. Po vyhodnocení dokumentů bude uzavřena nájemní smlouva s O. K. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s cenou za m² ve výši 80 Kč/m2. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena
max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nebudou splněny
podmínky, nebo vybraný uchazeč odstoupí od podané nabídky, bude osloven následující v pořadí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2b)Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
Usnesením č. 261/2017, Rady města č. 17/2017 ze dne 7. 6. 2017 bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem
bytu ulice Topolová, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 12. 6. 2017 a v termínu pro podání nabídek
byly doručeny čtyři nabídky uchazečů:
pořadí jméno a příjmení
ulice, č. p.
město
1.
L. K.
2.
M. D.
3.
Z. K.
4.
N. R.
Nabídka je předkládána Radě města k otevření. V době po termínu pro zveřejnění Záměru byly dne 30.06.2017
doručeny dvě nabídky, kterou podal: 1. D. B., bytem Milovice. Obálka není označena číslem bytu a tudíž nelze
zjistit, na který Záměr byla nabídka podána. Vzhledem k tomu, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek, nebude tato hodnocena. 2. M. R., Milovice část Mladá. Paní R. má přidělený byt na základě
podané nabídky na zveřejněný Záměr ze dne 30. 8. 2016. Vzhledem k tomu, že nesplňuje podmínku pro
přidělení bytu dle Směrnice č. 7/2015 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, odst. II. a
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude tato hodnocena.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 306/2017
Rada města
a) vyřazuje doručené nabídky podané M. R. a D. B. z hodnocení z důvodu jejich pozdního podání,
b) konstatuje, že nabídky uchazečů
pořadí jméno a příjmení
ulice, č. p.
město
1.
L. K.
2.
M. D.
3.
Z. K.
splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
konstatuje, že nabídka uchazeče
pořadí jméno a příjmení
ulice, č.p.
město
4.
N. R.
nesplnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
c) ukládá Odd. SMM vyzvat M. D., trvale bytem Nymburk, aby dle Záměru o pronájmu bytu doložila
požadované dokumenty. Po vyhodnocení dokumentů bude uzavřena nájemní smlouva s M. D. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s cenou za m² ve výši 85 Kč/m2. Peněžitá jistota ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude
uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření nájemní smlouvy. V případě, že
nebudou splněny podmínky, nebo vybraný uchazeč odstoupí od podané nabídky, bude osloven následující
v pořadí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3. Nebytové prostory ve vlastnictví města
Návrh na pronájem pozemků pod budovami ve vlastnictví společnosti STK Mlýn Draho s.r.o.
V souladu s usnesením Rady města č. 270/2017 ze dne 7. 6. 2017 byl, dne 13. 6. 2017, na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněn Záměr o pronájmu nemovitostí - pozemků parc.č. st. 5114 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1 560 m2, parc.č. st. 355 vzastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2, parc.č. st. 346 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 343 m2, parc.č. st. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a parc.č. st. 348
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m2 (celkem 3 047 m2), vše v k.ú. Benátecká Vrutice, v tomto znění
(kopie zveřejněného Záměru viz Příloha č. 1):
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ZÁMĚR O PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ
pozemků parc.č. st. 5114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 560 m2, parc.č. st. 355 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 544 m2, parc.č. st. 346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 m2, parc.č. st. 347 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a parc.č. st. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m2 (celková
výměra pozemků je 3 047 m2), vše v k.ú. Benátecká Vrutice, zapsaných na LV č. 1 pro katastrální území
Benátecká Vrutice, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
Předmětné pozemky se nacházejí v ul. Topolová v části Mladá, jejich poloha je zakreslena v mapovém podkladu,
který je přílohou tohoto Záměru.
Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne
18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, jsou předmětné pozemky umístěny v ploše, která je určena jako plocha pro
stavby občanského vybavení-komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), konkrétně OK-2139.
K uzavření Smlouvy o nájmu se stanovují tyto podmínky:
nájemcem bude společnost STK Mlýn Draho s.r.o., IČ 250 92 987, se sídlem Milovice, Topolová 589, PSČ 289
23, která je vlastníkem staveb umístěných na předmětných pozemcích, jak je zapsáno na LV č. 483 pro
katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk,
roční nájemné je stanoveno ve výši 91 410,- Kč (3 047 m2 x 30,- Kč/m2/rok),
součástí Smlouvy o nájmu bude i ustanovení o tom, že nájemce poskytne městu, jako pronajimateli, službu tj.
možnost garážování dvou (2) hasičských vozidel v objektu na pozemku parc.č. st. 5114, za cenu 12 000,- Kč/rok
(každé vozidlo za 500,- Kč/měsíc) a odběr vody pro městský čistící a zametací vůz, za kterou bude město platit
paušální částku ve výši 10 000,- Kč/rok, bez ohledu na skutečný odběr,
nájemné se bude započítávat za vše uvedená plnění a doplatek nájemného doplatí nájemce vždy na rok dopředu,
a to do 31.1. roku, za který je nájemné placeno (pro rok 2017 za druhé pololetí tj. do 31. 7. 2017),
Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 307/2017
Rada města
a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o pronájmu nemovitostí - pozemků parc.č. st. 5114 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1 560 m2, parc.č. st. 355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2, parc.č. st. 346
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 m2, parc.č. st. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a
parc.č. st. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m 2 (celkem 3 047 m2), vše v k.ú. Benátecká Vrutice,
nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná připomínka ani námitka,
b) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí - pozemků parc.č. st. 5114 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1 560 m2, parc.č. st. 355vzastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2, parc.č. st. 346 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 343 m2, parc.č. st. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a parc.č. st. 348 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 363 m2 (celkem 3 047 m2), vše v k.ú. Benátecká Vrutice, obec Milovice, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, společnosti STK Mlýn Draho s.r.o.,
IČ 250 92 987, se sídlem 289 24 Milovice, Topolová 589, za podmínek uvedených v Záměru o jeho pronájmu,
zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 13. 6. 2017 do 29. 6. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Návrh na uzavření Smluv o právu k provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Komenského, Višňová,
Milovice“
Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) nechalo zpracovat
projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce komunikace Komenského, Višňová, Milovice“, kterou
zpracovala společnost All Plan Projekt s.r.o., IČ 038 33 861, se sídlem Neratovice, Dr. E. Beneše 1111, PSČ 277
11, která řeší stavební úpravy v ulicích Višňová, Komenského a Braniborská v rozsahu od křižovatky ulice
Braniborská s ulicí Višňovou až po křižovatku ulice Višňové s ulicí Armádní, s ohledem na současný i
v budoucnu plánovaný provoz ZŠ a MŠ Juventa, tj. zejména zvýšení bezpečnosti chodců. Vzhledem k tomu, že
část stavby a to konkrétně část nového chodníku podél ulice Višňová je umístěna na částech pozemků
soukromých vlastníků, tj. pozemků ve vlastnictví Františka Vágnera, parc.č. 1419/20 ostatní plocha - jiná plocha
(na části o výměře 16 m2) a parc.č. 1419/19 ostatní plocha - jiná plocha (na části o výměře 31 m2), oba v k.ú.
Benátecká Vrutice, pozemku ve vlastnictví společnosti YPERIT, s.r.o. parc.č. 1419/18 ostatní plocha - jiná
plocha (na části o výměře 32 m2) v k.ú. Benátecká Vrutice a pozemku v podílovém vlastnictví Vojtěcha Erbena a
Jiřího Pekárka parc.č. 1419/17 ostatní plocha - jiná plocha (na části o výměře 23 m2), Odd. investic s nimi
zahájilo jednání o odkoupení předmětných částí pozemků do vlastnictví města, za podmínek schválených na
jednání Zastupitelstva města č. 2/2016, dne 18. 4. 2016, usnesením č. 30/2016. Z důvodu časové náročnosti
řízení o odkupu předmětných pozemků a pro urychlení získání souhlasu příslušných Stavebních úřadů
s provedením stavby (Územního rozhodnutí u Stavebního úřadu MěÚ Milovice a Stavebního povolení u Odboru
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dopravy MěÚ Lysá nad Labem) a tím i zahájení vlastní realizace stavby, předkládá Odd. investic Radě města
návrh na schválení uzavření Smluv o právu k provedení stavby, ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a)zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro
možnost realizace stavby (Návrhy smluv viz Příloha č. 1).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 308/2017
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Komenského, Višňová,
Milovice“ mezi Městem Milovice, jako stavebníkem a F. V., trvale bytem Milovice jako vlastníkem pozemků na
kterých bude část stavby umístěna, tj. parc.č. 1419/20 ostatní plocha-jiná plocha a parc.č. 1419/19 ostatní plochajiná plocha, oba v k.ú. Benátecká Vrutice, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 309/2017
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Komenského, Višňová,
Milovice“ mezi Městem Milovice, jako stavebníkem a společností YPERIT s.r.o., IČ 276 05 205, se sídlem
Višňová 554, Mladá, PSČ 289 24 jako vlastníkem pozemku na kterém bude část stavby umístěna, tj. parc.č.
1419/18 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 310/2017
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Komenského, Višňová,
Milovice“ mezi Městem Milovice, jako stavebníkem a V. E. trvale bytem Milovice a Jiřím Pekárkem trvale
bytem Dukelská 356/23, 289 24 Milovice jako podílovými vlastníky pozemku na kterém bude část stavby
umístěna, tj. parc.č. 1419/17 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Veřejné zakázky
5a) Veřejná zakázka „Oprava zpevněné plochy parc. č. 1755-4 ul. Nádražní - odvodnění“ Návrh na
rozhodnutí o výběru dodavatele
Vedoucí Odboru správy majetku města a investic Ing. Karel Pánek jako osoba uvedená v článku 2 bodu 1.3
písm. c) směrnice města č. 2/2017 schválil znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace na plnění
veřejné zakázky, na stavební práce s názvem „Oprava zpevněné plochy parc. č. 1755-4 ul. Nádražní - dvodnění“
členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace
dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění jsou veškeré práce a dodávky spojené
s odvodněním zpevněných ploch, ve městské části Milovice, na části parc.č. 1755/4 v k.ú. Milovice nad Labem.
Odvodnění sestává z dešťové kanalizace. Jsou navrženy stoky „A“ a „B“, které budou odvodňovat komunikaci a
zpevněné parkovací plochy. Dešťové vody budou potrubím z PVC DN 200 sváděny do podzemních odvolacích
bloků, které se vyrábějí pro zatížení nákladními vozidly – barva šedá a pro zatížení osobními vozidly – barva
zelená. Šachta před i za vsakovacím objektem včetně propojovacího potrubí a bezpečnostního přepadu do
stávající dešťové kanalizace (beton DN 800) je součástí vsakovacího objektu. Potrubí bude ukládáno do zemní
pažené rýhy (pažícími boxy). Na dno rýhy bude položena podkladní vrstva štěrkopísku tl. 120 mm, na kterou
bude pokládáno potrubí. Položené potrubí bude obsypáno štěrkopískem do výšky 300 mm nad vrch potrubí (300
mm po zhutnění). Podsyp a obsyp potrubí bude před zásypem vytěženou zeminou hutněn ušlapáním. Zásyp
vytěženou zeminou bude hutněn po vrstvách tl. 30 cm do úrovně úpravy povrchu. Při pokládce potrubí stok
budou osazovány odbočky DN 200/150 mm pro všechny kanalizační přípojky. Odbočky budou po osazení
uzavřeny záslepkou a připraveny k montáži přípojky. Po provedení pokládky potrubí před jejím zásypem zajistí
zhotovitel zaměření položené kanalizace oprávněným geometrem. Po skončení pokládky a provedeném zásypu
potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí a kamerová prohlídka stok. Revizní kanalizační šachty jsou
navrženy typové z výrobků Eurobeton. Spodní část šachty bude tvořit prefabrikované dno, na které budou
osazeny skruže. Poslední skruž bude konická. Uzavření šachty je poklopem. Veškeré skruže musí být opatřeny
stupačkami. Dno šachty bude upraveno do žlábku dle tvaru napojovaného potrubí. Zadavatel si vyhrazuje právo
v průběhu realizace stavby, vyjmout položku 895971126 Zasakovací box. Dodavatel je povinen nacenit všechny
položky ve Výkazu výměr. Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele zajistit, před zahájením prací,
v součinnosti se správci sítí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání
příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Součástí plnění
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zakázky je rovněž zajištění dopravního značení (dopravních značek) po dobu provádění prací. Všechna vyjádření
správců sítí v zájmovém území a, budou předána vybranému dodavateli. Podle předmětu plnění zakázky a podle
její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána
v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od
300 001,- Kč bez DPH do 1 500 000 Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných
zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj.
zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Dne 14. 6. 2017 byla Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto
dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení
K Závodišti 1784
1
BK Služby s.r.o.
281 77 193
289 22 Lysá nad Labem
Ke Klíčovu 9
2
COLAS CZ, a.s.
261 77 005
190 00 Praha 9
Jiřická
1000,
Mladá
3
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice
Královická
251
4
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
470 52 945
250 01 Zápy
Rosice
151
5
KVIS Pardubice a.s.
465 06 934
533 53 Pardubice
Palackého
třída
254/58
6
Ing. Libor Kouřík
112 83 581
288 02 Nymburk
U Potůčků 360/30, Krásně Březno
7
Cvrček, s.r.o.
250 30 015
400 07 Ústí nad Labem
Lhůta pro podání nabídek končila dne 26. 6. 2017 v 10:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou tří (3) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno a
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
příjmení
K Závodišti 1784
1
BK Služby s.r.o.
281 77 193
289 22 Lysá nad Labem
Jiřická 1000, Mladá
2
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice
Ke Klíčovu 191/9
3
COLAS CZ, a.s.
261 77 005
190 00 Praha 9
Komise se na svém jednání sešla dne 26. 6. 2017 v 13:00 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o
otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky všech účastníků kontrole vyhověly. Následně
hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že
všichni účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo
posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech účastníků požadavky na úplnost
nabídky splnily. Hodnotící komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou
cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena
ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech
podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a
v Zadávací dokumentaci. Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem BK Služby
s.r.o., IČ 281 77 193, se sídlem K Závodišti 1784, 289 22 Lysá nad Labem, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH ve výši 855
021,00 Kč (706 629,00 bez DPH). Ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku,
to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
BK Služby, s.r.o., K Závodišti 1784
855 021,00 Kč vč. DPH
1
289 22 Lysá nad Labem
281 77 193
706 629,00 Kč bez DPH
SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Jiřická 1000, Mladá
990 930,00 Kč vč. DPH
2
289 23 Milovice
290 10 161
818 951,00 Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9
1 089 054,00 Kč vč. DPH
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3
190 00 Praha 9
261 77 005
900 045,00 Kč bez DPH
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 311/2017
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava zpevněné plchy parc. č. 1755/4 ul.
Nádražní - odvodnění“ zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města
Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s
dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
splnily všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací
dokumentaci,
b) ruší, veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava zpevněné plchy parc. č. 1755/4
ul. Nádražní - odvodnění“ zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města
Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi
c) ukládá vedoucímu odboru správy majetku města a investic zařadit akci do žádosti o dotaci na akci „Úprava
zpevněných a parkovacích ploch Nádražní ulice Milovice“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5b) Veřejná zakázka „Infrazářič na opravu asfaltových povrchů“ Návrh na rozhodnutí o výběru
dodavatele
Rada města na svém jednání č. 17/2017 dne 7. 6. 2017 svým usnesením č. 262/2017 schválila znění Výzvy
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na dodávky s názvem „Infrazářič na opravu asfaltových povrchů“
dále ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění
zakázky je dodání sady pro opravu asfaltových povrchů, která je sestavena z komponentů na přívěsném vozíku
k okamžitému použití pro opravy asfaltových povrchů (silnice, chodníky, parkoviště, výtluky, spáry, praskliny)
za tepla. Opravy může po odborném zaškolení (které je součástí zakázky) provádět i pracovník bez jakékoliv
předchozí praxe.
Obsah sady:
Infrazářič SP16,
vibrační deska pro hutnění materiálu 95 kg,
gumová podložka pro dlažbu,
vzduchový fukar pro vyčištění výtluku – výkon 0,75 kW,
sběrný vak s kapacitou 50 l,
přívěsný vozík s nosností 750 kg,
maják,
pracovní rukavice,
ruční tlakový postřikovač o objemu 5 litrů,
nářadí pro asfaltování – hrábě standard,
hrábě na asfalt,
dusadlo na asfalt,
penetrační postřik 40 l,
lopata,
smeták,
povinná výbava – výstražné kužely,
reflexní vesty,
hasičský přístroj,
5ks pytlů asfaltové směsi (originál obalovaná směs ACO 8, jemně nadrcená (pytel 20 kg),
5 ks pytlů asfaltového recyklátu - obalovaný recyklát ACR (pytel 20 kg).
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na
dodávky v hodnotě od 100 001,- Kč bez DPH do 500 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017
Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s
dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
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V souladu s usnesením Rady města č. 262/2017 ze dne 7. 6. 2017 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se
Směrnicí, dne 12. 6. 2017 zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/ uchazeče
Kardašovská 625/3, Hloubětín
1
BELSTAV CZ, s.r.o.
261 66 321
198 00 Praha 9
U Elektrárny 4171/4G
2
MORAM CZ, s.r.o.
277 12 079
695 01 Hodonín
Břeclavská
375
3
Opravsil s.r.o.
051 79 165
691 56 Hrušky
Lhůta pro podání nabídek končila dne 20. 6. 2017 v 10:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou čtyř (4) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno a
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
příjmení
Břeclavská 375
1
Opravsil s.r.o.
051 79 165
691 56 Hrušky
Hodolanská 413/32, Hodolany
2
Hroší stavby Morava a.s.
285 97 460
779 00 Olomouc
U Elektrárny 4171/4G
3
MORAM CZ, s.r.o.
277 12 079
695 01 Hodonín
Kardašovská 625/3, Hloubětín
4
BELSTAV CZ, s.r.o.
261 66 321
198 00 Praha 9
Komise se na svém jednání sešla dne 20. 6. 2017 v 10:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
jsou označené názvem veřejné zakázky. Po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že obálka s
nabídkou účastníka č. 2 – Hroší stavby Morava a.s., není označena názvem veřejné zakázky jak zadavatel
požadoval v zadávacích podmínkách, a z tohoto důvodu byla jeho nabídka hodnotící komisí ze zadávacího řízení
vyřazena. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání obálek (viz Příloha).
Komise konstatovala, že obálky s nabídkami ostatních účastníků byly řádně uzavřené a označené názvem
veřejné zakázky a proto byly postoupeny k dalšímu posouzení. Následně hodnotící komise provedla posouzení
splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni účastníci požadavky
zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení úplnosti nabídek,
hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech účastníků požadavky na úplnost nabídky splnily. Hodnotící
komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a
konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická
výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech podmínek a
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky. Hodnotící
komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem MORAM CZ, s.r.o., IČ 277 12 079, se sídlem U
Elektrárny 4171/4G, 695 01 Hodonín, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější,
tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH ve výši 179 080 Kč (148 000,00 bez DPH). Ostatní
účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,
Nabídková cena
účastníků
sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
MORAM CZ, s.r.o., U Elektrárny 4171/4G
179 080,00 Kč vč. DPH
1
695 01 Hodonín
277 12 079
148 000,00 Kč bez DPH
Opravsil s.r.o., Břeclavská 375
205 579,00 Kč vč. DPH
2
691 56 Hrušky
051 79 165
169 900,00 Kč bez DPH
BELSTAV CZ, s.r.o., Kardašovská 625/3
224 484,00 Kč vč. DPH
3
198 00 Praha 9
261 66 321
185 524,00 Kč bez DPH
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
přijala toto usnesení:
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 312/2017
Rada města
a) vylučuje, účastníka Hroší stavby Morava a.s., IČ 285 97 460, Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00
Olomouc, ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Infrazářič na opravu
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asfaltových povrchů“, zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města
Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s
dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
vzhledem k tomu, že obálka účastníka nebyla označena názvem veřejné zakázky jak zadavatel požadoval
v zadávacích podmínkách,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 6. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je MORAM CZ, s.r.o., IČ 277 12 079, se sídlem U Elektrárny 4171/4G, 695 01 Hodonín, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH ve výši
179 080,00 Kč (148 000,00 bez DPH).
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5c) VZ „Rekonstrukce komunikace – propojení ul. Dukelská a Lomená u bytového domu č.p. 345, 346 stavební práce“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 je zařazena investiční akce „Rekonstrukce komunikace - propojení
ul. Dukelská a Lomená u bytového domu č.p. 345, 346“. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace před
bytovým
domem,
v ulici
Dukelská
č.p.
345,
346
(od
křižovatky
s
ul.
Mírová,
k propojce ulic Dukelská a Lomená), viz katastrální mapa (tvoří část projektové dokumentace - Přílohu č. 4
Zadávací dokumentace). Pro možnost provedení této akce předkládá Oddělení investic - Odboru správy majetku
města a investic (dále jen „Odd. investic“) Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení dále
uvedené veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikace – propojení ul. Dukelská a Lomená u bytového domu č.p.
345, 346 - stavební práce“. Předmětem plnění zakázky je provedení investiční akce „Rekonstrukce komunikace
– propojení ul. Dukelská a Lomená u bytového domu č.p. 345, 346“ v rozsahu podle části projektové
dokumentace stavby „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 5. etapa“ zpracované společností KM Projekt, spol.
s r.o., se sídlem V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Kroupa,
zodpovědný projektant Ing. Hynek Seiner, ČKAIT 0601928. Konkrétně se jedná o komunikaci – pojízdný
chodník před bytovým domem č.p. 345, 346 ul. Dukelská, část Milovice, včetně parkoviště (uvedená část
projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace) a podle neoceněného Položkového rozpočtu
stavby (neoceněný Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace), v souladu s podmínkami:
Rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace lokality sídliště Balonka, vydaného Stavebním úřadem MěÚ
Milovice, dne 31.01.2008 pod č.j. 2971/2007/SÚ/222, Stavebního povolení stavby Revitalizace lokality sídliště
Balonka, vydaného Stavebním úřadem MěÚ Lysá nad Labem (jako místně příslušným silničním stavebním
úřadem) dne 26.10.2013, pod č.j. SÚ/102339/13/Čí, Usnesení - oprava zřejmých nesprávností (které se týká
stavebního povolení) na stavbu Revitalizace lokality sídliště Balonka, vydaného Stavebním úřadem MěÚ Lysá
nad Labem (jako místně příslušným silničním stavebním úřadem) dne 02.12.2013, pod č.j. SÚ/104864/13/Čí.
Uvedená rozhodnutí a povolení jsou součástí Přílohy č. 6 Zadávací dokumentace. Vzhledem k předpokládané
hodnotě zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) a předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce. Odd. investic navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního
předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a
jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům (návrh
seznamu dodavatelů viz Příloha č. 4 tohoto návrhu) a zároveň bude zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a
nad rámec Směrnice i na Profilu zadavatele. Odd. investic navrhuje, aby nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech
podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a
v Zadávací dokumentaci, včetně jejích Příloh. Předpokládaný termín plnění zakázky je od předání staveniště dne
18.09.2017, s termínem dokončení akce nejpozději do 15.11.2017. Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky a Zadávací dokumentace zakázky (včetně jejích Příloh) viz Přílohy tohoto návrhu. Dále Odd. investic
navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání
obálek s nabídkami pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky.
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Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Ing. Jiří Hlaváček

místostarosta města

2.

Milan Kraus

zástupce vedoucího Odboru SMMI

3.

Ing. Jana Pokorná

referentka Oddělení investic

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise

pozice

1.

Mgr. Ondřej Matouš

1. místostarosta města

2.

Ing. Miloš Landa

vedoucí Stavebního úřadu

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 313/2017
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace – propojení ul. Dukelská a
Lomená u bytového domu č.p. 345, 346 - stavební práce“, která bude zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního
předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a
jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace, oboje v předloženém znění,
b) schvaluje Seznam dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
c) ukládá Oddělení investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
d) schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro kontrolu a otevírání
obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci zadávacího řízení, veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení. Složení komise je přílohou
tohoto návrhu.
Hlasování: pro 3, proti 1 (Mgr. Ondřej Matouš), zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).
6. Informativní zpráva - Optimalizace správy a údržby veřejného osvětlení v Milovicích
Rada města na svém jednání č. 38/2016 dne 23. 11. 2016 svým usnesením č. 653/2016 uložila Odboru správy
majetku města a investic - Oddělení správy majetku města (dále jen OSMMI), zahájit přípravu na celkovou
obnovu veřejného osvětlení (dále jen VO) ve městě Milovice a o jednotlivých krocích informovat Radu města.
Na základě výběrového řízení byla vybrána pro optimalizaci VO města Milovice společnost ELTODOCITELUM, s.r.o., která počátkem měsíce květena započala potřebné práce dle schváleného harmonogramu:
1) analýza stávajícího stavu
2) uvedení soustavy VO do provozuschopného, bezpečného stavu
3) zajištění optimálního přiřazení světelných míst k rozvaděčům
4) generel, zatřídění komunikací
5) zajištění funkčního systému správy a údržby
6) zahájení obnovy zařízení
7) uvedení VO do spolehlivého a hospodárného stavu
Výstupem z bodu č. 1 je soupis závažných poruch, prověření kabelové sítě (vč. impedance, izolační stav).
Zmapování, dokreslení kabelových tras do mapových podkladů včetně jejich aktualizace.
Analýzou stávajícího stavu jsme získali seznam závažných závad s přiřazenou prioritou na odstranění a aktuální
pasport, jako podklad pro další rozhodování.
V soupisu poruch je vidět závažnost poškození kabelové soustavy VO, což má za následek četné plošné
výpadky, např. při dešti (viz příloha č. 1 - nejnižší hodnoty ukazují nejzávažnější poškození). V současné době
probíhá postupné odstraňování závad na kabelovém vedení VO, čím snižujeme riziko plošných výpadků. Stožáry
VO mají již nové číslovaní kovovými štítky ve tvaru MI00XXX (viz foto příloha č.2), kde MI znamená Milovice
a dále pokračuje číselná řada, která identifikuje jednotlivé stožáry VO. Přechodové lampy mají značení
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MI590XX a slavnostní nasvícení je značeno MI19XXX. Rozvaděče VO již nebudou značeny RVO, ale ZM –
zapínací místo s číselnou řadou ZM MI0XX. Toto číslovaní je používané ve více městech a využívají je i složky
IZS. Přílohu č. 3 tvoří jedna z kabelových poruch na ul. Ostravská u zadního vjezdu k radnici. Špatným zásypem
při výstavbě VO byl kabel přeseknutý nesprávným položeným zemněním.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 314/2017
Rada města
bere na vědomí informativní zprávu o probíhajících pracích na veřejném osvětlení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Návštěvní a provozní řád pro hřiště „Relax park Mladá“
Odbor SMMI předkládá návštěvní a provozní řád na nově budované hřiště „Relax park Mladá“. Návštěvní a
provozní řád musí být součástí každého veřejného hřiště a sportoviště.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 315/2017
Rada města
a) schvaluje návštěvní a provozní řád pro hřiště „ Relax park Mladá“ v předloženém znění,
b) ukládá OSMMI zabezpečit výrobu informační tabule a stojanu pro hřiště „Relax park Mladá“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Zpomalovací semafory
V rozpočtu pro letošní rok 2017 bylo počítáno s osazením zpomalovacích semaforů v položce 2212 – 6122. Před
zpracováním projektové dokumentace na zpomalovací semafor bylo zažádáno o předběžné vyjádření Policii ČR
dopravní inspektorát Nymburk. Umístění zpomalovacích semaforů by bylo v ul. Armádní před MŠ Sluníčko na
přechodu pro chodce, dále v části Benátecká Vrutice při vjezdu do města ze směru Benátky nad Jizerou nebo při
vjezdu do Milovic směrem od Lysé nad Labem viz mapa. Policie ČR dopravní inspektorát Nymburk sdělil, že
umístění zpomalovacích semaforu je v rozporu se stávající legislativou. Semafor lze použít v kombinaci se
světelně řízeným přechodem pro chodce a to pouze v ul. Armádní před MŠ Sluníčko „poptávkový semafor“.
Policie ČR dopravní inspektorát Nymburk doporučuje pro efektivní zlepšení průjezdu vozidel městem vhodná
stavební opatření, která jsou ovšem nákladnější, ale mají dlouhou životnost a dlouhodobý účinek oproti jiným
opatřením.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 316/2017
Rada města
a) bere na vědomí vyjádření DI PČR Nymburk ze dne 11. 5. 2017,
b) souhlasí s umístěním poptávkového semaforu na přechodu pro chodce v ul. Armádní u MŠ Sluníčko
v Milovicích,
c) ukládá Odboru SMMI zajistit projektovou dokumentaci na poptávkový semafor a zajistit vyjádření
příslušného orgánu Policie České republiky, dopravní inspektorát Nymburk, Boleslavská třída 1831, 288 29
Nymburk a stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané od odboru dopravy MěÚ Lysá nad
Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Činnost komisí Rady města
9a) Občanská komise části Boží Dar
Starosta města předložil členům Rady města Zápis č. 5/2017 z jednání Občanské komise části Boží Dar,
konaného dne 29. 5. 2017
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 317/2017
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 5/2017 z jednání Občanské komise části Boží Dar, konaného dne 29. 5. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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9b) Občanská komise části Benátecká Vrutice
Starosta města předložil členům Rady města Zápis č. 6/2017 z jednání Občanské komise části Benátecká
Vrutice, konaného dne 19. 6. 2017
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 318/2017
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 6/2017 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice, konaného dne 19. 6. 2017
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Obnova Jiřické cesty – rozvrh pro roky 2017 a 2018
Město Milovice pečuje, dle §2 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o Obcích ve znění pozdějších předpisů, o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Jednou z oblastí zájmu města je Jiřická cesta, zejména její dlážděná část. Město podporuje i dle předchozího
usnesení RM obnovu této cesty:
Je známo, že v roce 1995 nebyla Jiřická cesta zařazena do silniční sítě, kdy nebylo dbáno na budoucí rozvoj
města a potřeby budoucí dopravy. Jiřická cesta se částečně nachází na katastru obce Jiřice a z části na katastru
Města Milovice. Svým nákladem majitel Tankodromu opravil před lety úsek od Ruské cesty po odbočku na
Tankodrom. V roce 2016 byla zahájena a následně za podpory Města Milovice (viz. usnesení RM 456/2016)
pokračovala obnova Jiřické cesty. Po celé šířce od SKL Recyklostav po odbočku na Tankodrom byly v zásadě
odstraněny nálety zasahující do tělesa vozovky, byl uvolněn rozhledový prostor od silnice o šířce až cca 3 metry.
Byla opravena řada děr, kdy od Tankodromu po velký zlom je silnice v zásadě obnovena včetně odvodnění. Nad
zlomem pokračovala obnova, která skončila odstraněním velkých děr nad SKL Recyklostavem, byla obnovena i
část rozkradené silnice u odbočky ke Střelnici. Při obnově vypomohl podnikatel Skála technikou a
velkoobjemovým kontejnerem. Obnovu prováděli v zásadě odsouzení z Věznice Jiřice. V letošním roce k datu
zpracování zprávy (3/2017) pokračuje odstranění náletů (leden 2017 za pomoci Technické skupiny města), dále
pokračuje začišťování krajů komunikace (únor – březen 2017). Je předpoklad v tom pokračovat i v měsíci dubnu
2017. K rozhodnutí Radě města je předkládán návrh obnovy, který počítá s podílem města na obnově
komunikace, i s určením priorit pro OSMMI za situace, kdy dlaždič, který pracoval na obnově cesty v roce 2016,
pracuje v současné době pro Město Milovice, není v zájmu OSMMI mu určovat práci na obnově Jiřické cesty.
Celkové práce zahrnují cca 56,5 dnů práce, využití potřebného počtu dlažebních kostek a potřebné techniky
dodané dodavatelsky. Počítá se s odstraněním všech závadových oblastí na cestě spolu se zajištěním odvodnění
komunikace. Průběh obnovy je průběžně konzultován s ing. Prokopem z Vojenských lesů – pracoviště Lipník.
Pro celkovou obnovu je nutné pořídit 200 metrů krajovek běžných, dále se počítá s 18 tunami hrubého štěrku a 8
tun štěrku jemného určeného do mezispár. Většina prací souvisejících s odvodněním bude dělána ručně za
využití práce odsouzených, nicméně, jsou místa, kde se toto nevyplatí či není možné – je počítáno s obnovou cca
500 metrů příkopů strojově dodavatelsky a odvozu některých větších nánosů hlíny. Již nyní je zřejmé, že
uživatelé cesty, zejména občané města, oceňují její obnovu. Cesta je více využívána zejména pro sport a
rekreaci. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulice Armádní lze považovat Jiřickou cestu za alternativní
způsob spojení Milovic s dálnicí D 10 mimo intravilán města. Obnovou dlažby Jiřické cesty obnovuje Město
Milovice část své vojenské historie a uctívá památku zejména válečných zajatců, kteří se na výstavbách cest
v okolí našeho města, zvláště za 1. světové války, jejíž sté výročí uplyne v příštím roce, podíleli. Obnovená
Jiřická cesta může být důstojným příspěvkem města ke stému výročí konce války.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 319/2017
Rada města
a) schvaluje obnovu Jiřické cesty realizovanou v roce 2017 zejména v katastru Města Milovice do maximální
výše vynaložených prostředků 200 tis. Kč
b) ukládá OSMMI vypomáhat s obnovou Jiřické cesty, zajistit potřebný materiál, nářadí a případně jednoho
pracovníka pro dláždění, zajistit uzávěru silnice dle potřeby pro nezbytně nutnou dobu k obnově cesty
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Mgr. Ondřej Matouš
místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

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.
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