Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
USNESENÍ
z veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2018 ze dne 5. 2. 2018
Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Mgr. Zdeňka Milatu a Ing. Aleše Smetáka.
Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo města Milovice
volí do volební a návrhové komise JUDr. Kristýnu Bukovskou a Miroslava Červinku.
Usnesení č. 3/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh na zvolení do funkce přísedící (soudce z lidu)
3. Směrnice x/2018 kterou se mění směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Milovice
4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018/ZM
5. Návrh na odkoupení podílu k pozemku parc. č. 966/73 v k. ú. Milovice nad Labem, pod komunikací
v ul. Ke Hřišti v části Milovice
6. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 966/2 a parc. č. 819/27 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulici Ke
Hřišti v části Milovice
7. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a OC-MIL s.r.o., pro možnost
vybudování prodejny potravin v ul. Armádní v části Mladá
8. Návrh na účast města ve výběrovém řízení s aukcí - prodej pozemku parc. č. 1088/13 v k. ú. Benátecká
Vrutice
9. Návrh na vyslovení souhlasu s uzavřením partnerství mezi městem Milovice a italskou obcí Canale
D´Agordo
10. Rozvojová studie centra města
11. Diskuze
Usnesení č. 4/2018
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 9/2017.
Usnesení č. 5/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) jmenuje přísedící Okresního soudu Nymburk ve věcech trestních a civilních (osobní údaj vymazán), trvale
bytem Milovice na volební období 2018 – 2022,
b) schvaluje prodloužení funkčního období na další 4 (osobní údaj vymazán)na volební období 2018 – 2022.
Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Směrnice č. 1/2018, kterou se mění Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 7/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018/ZM v předloženém znění,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č.19/2017/RM, č.20/2017/RM a č.21/2017/RM.
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Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení podílu o velikosti 80/2112 k pozemku parc.č. 966/73 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 417 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale bytem Praha, do
vlastnictví Města Milovice za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 30/2016 ze
dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 100,- Kč (celková kupní cena za odkoupení předmětného
podílu je ve výši 1 580,- Kč),
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětného podílu k pozemku (náklady na zpracování
Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru
nemovitostí) a správní poplatek spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí
a ověřením podpisu prodávajícího),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
Usnesení č. 9/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 966/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 313 m2 a parc. č.
819/27 orná půda o výměře 478 m2, oba v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale
bytem Praha 3 - Vinohrady, do vlastnictví Města Milovice za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva
města Milovice č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemků je stanovena ve výši 100,- Kč (celková kupní cena za oba pozemky je ve výši 79
100,- Kč),
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků (náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu
na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) a správní poplatek
spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a ověřením podpisu
prodávající),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
Usnesení č. 10/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi společností OC-MIL s.r.o., IČ 058 25 261, se sídlem Pod kaštany
236/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, pro možnost vybudování prodejny potravin na pozemcích parc. č. st. 562/1 a
parc. č. 1416/4, v k.ú. Benátecká Vrutice, s následujícími změnami:
aa) žadatel vybuduje veřejné osvětlení na vlastní náklady a předá ho městu a za účelem provozu a oprav tohoto
veřejného osvětlení zřídí ve prospěch města služebnost inženýrské sítě,
ab) za čl. XII. odst. 3 bod 3.2. se doplňuje ustanovení bodu 3.3., které zní: „Žadatel se zavazuje uhradit Městu
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pro případ, že dokončení staveb a
kolaudace dle čl. VII. neproběhne do 31. 12. 2019, a to za každý započatý měsíc počínaje lednem 2020“,
ac) žadatel se v plánovací smlouvě zaváže na výzvu vlastníka pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká
Vrutice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě které se žadatel zaváže zřídit
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice služebnost cesty v takovém rozsahu,
který umožní návštěvníkům a uživatelům objektů vybudovaných na pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká
Vrutice příjezd na parkoviště vybudované vlastníkem pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice na
pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice, a to po obslužné komunikaci, kterou žadatel, společnost OCMIL s.r.o., vybuduje pro obsluhování parkovacích stání vybudovaných na pozemku žadatele, a zároveň umožní
vlastníku pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice vybudovat připojení na tuto komunikaci a zároveň
vysloví souhlas s tím, aby město Milovice umožnilo návštěvníkům objektů budovaných na pozemku parc. č.
1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice užívání vjezdu na ulici Armádní budovaného žadatelem, společností OC-MIL
s.r.o., dle plánovací smlouvy, a to pod smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý týden prodlení se splněním
tohoto závazku.
Usnesení č. 11/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje účast města ve výběrovém řízení s aukcí, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1088/13 o
výměře 12 485 m2, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, včetně jeho součástí (trvalé porosty) v katastrálním
území Benátecká Vrutice, z vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, s tím že
v rámci podání nabídky dle čl. VII. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí podá nabídku kupní ceny ve výši
1 255 000 Kč,
b) zmocňuje Radu města, dle ustanovení § 85 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších právních předpisů, k rozhodnutí o výši nejvyššího příhozu.
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Usnesení č. 12/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) vyslovuje souhlas s uzavřením partnerství s italskou obcí Canale D´Agordo,
b) pověřuje starostu města ke komunikaci, která by vedla k uzavření partnerství mezi městem Milovice a
italskou obcí Canale D´Agordo.

Ověřovatelé zápisu:

V Milovicích, dne:

Ing. Aleš Smeták…………………

Mgr. Zdeněk Milata…………………

Starosta města Milovice:

Ing. Milan Pour…………………
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Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
Zápis č. 1/2018
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 1/2018, konaného v pondělí dne 5. 2. 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508
Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil v 18:10 hodin starosta města Milovice, Ing. Milan Pour. Přivítal přítomné a konstatoval splnění
všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného jednání Zastupitelstva města podle jednacího řádu
Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Následně starosta města konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli přítomno 11
členů Zastupitelstva města Milovice. Omluvil se pan Jiří Fiala, Ing. Vladimír Vedral a František Vágner.
V průběhu jednání dorazí Patrik Roth. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech
bodech programu.
Starosta města upozornil všechny přítomné, že celý průběh veřejného jednání Zastupitelstva města je nahráván
na zvukový záznam.
Následně starosta města Milovice určil zapisovatelku dnešního jednání:
Zapisovatelkou byla určena:
Marie Znamenáčková – asistentka kanceláře úřadu.
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Ing. Jiří Hlaváček a Bc. Petr Černý
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé:
Mgr. Zdeněk Milata a Ing. Aleš Smeták.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Mgr. Zdeňka Milatu a Ing. Aleše Smetáka.
Hlasování: pro 10 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Radek Wenzl, Lukáš Pilc,) proti 0,
zdržel se 1 (Ing. Aleš Smeták).
Návrh byl schválen.
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do volební a návrhové komise byli zvoleni zastupitelé:
JUDr. Kristýna Bukovská a Miroslav Červinka.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo města Milovice
volí do volební a návrhové komise JUDr. Kristýnu Bukovskou a Miroslava Červinku.
Hlasování: pro 10 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, Ing.
Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc) proti 0, zdržel
se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).
Návrh byl schválen.
Starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva města č. 9/2017, ze
dne 11. 12. 2017, byl dne 12. 12. 2017 vyhotoven a rozeslán členům Zastupitelstva města k připomínkování.
Stanovený termín pro připomínky byl pátek 15. 12. 2017 do 12:00 hodin. Ve stanoveném termínu byla doručena
1 připomínka týkající se písařské chyby, a to od pana Miroslava Červinky. Připomínka byla zapracována do
zápisu. Zápis byl ověřen dne 19. 12. 2017 a dne 20. 12. 2017 zveřejněn na webových stránkách města.
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Starosta města předložil program veřejného jednání Zastupitelstva města č. 1/2018:
Návrh programu jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh na zvolení do funkce přísedící (soudce z lidu)
3. Směrnice x/2018 kterou se mění směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Milovice
4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018/ZM
5. Návrh na odkoupení podílu k pozemku parc. č. 966/73 v k. ú. Milovice nad Labem, pod komunikací
v ul. Ke Hřišti v části Milovice
6. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 966/2 a parc. č. 819/27 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulici Ke
Hřišti v části Milovice
7. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a OC-MIL s.r.o., pro možnost
vybudování prodejny potravin v ul. Armádní v části Mladá
8. Návrh na účast města ve výběrovém řízení s aukcí - prodej pozemku parc. č. 1088/13 v k. ú. Benátecká
Vrutice
9. Návrh na vyslovení souhlasu s uzavřením partnerství mezi městem Milovice a italskou obcí Canale
D´Agordo
10. Rozvojová studie centra města
11. Diskuze
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 3/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
12. Kontrola plnění usnesení ZM
13. Návrh na zvolení do funkce přísedící (soudce z lidu)
14. Směrnice x/2018 kterou se mění směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byt\ ve vlastnictví města
Milovice
15. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018/ZM
16. Návrh na odkoupení podílu k pozemku parc. č. 966/73 v k. ú. Milovice nad Labem, pod komunikací
v ul. Ke Hřišti v části Milovice
17. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 966/2 a parc. č. 819/27 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulici Ke
Hřišti v části Milovice
18. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a OC-MIL s.r.o., pro možnost
vybudování prodejny potravin v ul. Armádní v části Mladá
19. Návrh na účast města ve výběrovém řízení s aukcí - prodej pozemku parc. č. 1088/13 v k. ú. Benátecká
Vrutice
20. Návrh na vyslovení souhlasu s uzavřením partnerství mezi městem Milovice a italskou obcí Canale
D´Agordo
21. Rozvojová studie centra města
22. Diskuze
Hlasování: pro 11 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták,
Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
1. Kontrola plnění usnesení ZM
Kancelář úřadu předkládá členům Zastupitelstva města kontrolu plnění z posledního jednání Zastupitelstva města
č. 9/2017.
Usnesení č. 126/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje doplnění stanov Mikroregionu Polabí, se sídlem Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem, a to v čl.
4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a
jejich zřizované organizace.
Plnění: Kancelář úřadu předala tuto informace 15. 12. 2017 tajemníkovi MěÚ Lysá nad Labem.
Usnesení č. 127/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Strategický plán rozvoje města Milovice na období 2017-2027 zpracovaný společností SPF Group, s. r.
o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí n/L ve znění které je přílohou tohoto usnesení.
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Plnění: Strategický plán rozvoje města Milovice na období 2017-2027 byl neprodleně zveřejněn na webových
stránkách města Milovice a je ve fyzické podobě k nahlédnutí v Kanceláři úřadu.
Usnesení č. 128/2017
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje rozpočtové opatření č.18/2017/ZM v předloženém znění,
b) bere na vědomí rozpočtové opatření č.17/2017/RM.
Plnění: Rozpočtová opatření byla zveřejněna na webových stránkách města Milovice.
Usnesení č. 129/2017
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje Rozpočet města Milovice na rok 2018 v předloženém znění,
b) schvaluje Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 v předloženém znění a pověřuje Radu města
k provádění následných změn tohoto plánu.
Plnění: Rozpočet města Milovice na rok 2018 byl zveřejněn na webových stránkách města Milovice.
Usnesení č. 130/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Milovice na roky 2019-2021.
Plnění: Střednědobý výhled rozpočtu města Milovice na roky 2019-2021 byl zveřejněn na webových stránkách
města Milovice.
Usnesení č. 131/2017
Zastupitelstvo města Milovice
neschvaluje žádost (osobní údaj vymazán), Milovice, o odkoupení části pozemku ve vlastnictví města Milovice
parc. č. 743/1 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Milovice nad Labem o výměře cca 50 m2, pro možnost výstavby
dvojgaráže, vzhledem k tomu, že není v zájmu města Milovice prodávat pozemky pro výstavbu přízemních
řadových garáží.
Plnění: Výpis usnesení Zastupitelstva města byl dne 15. 12. 2017 zaslán emailem.
Usnesení č. 132/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 966/72 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 323 m2, v k. ú.
Milovice nad Labem, z vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice
za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 100,- Kč (celková kupní cena je ve výši 32 300,- Kč),
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu
na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) a správní poplatek
spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
Plnění: Smlouva o odkoupení pozemku byla dne 8. 1 2018 podepsána starostou města a dne 10. 1 2018
protistranou. Návrh na vklad do katastru byl podán dne 15. 1. 2018.
Usnesení č. 133/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1318/36 ostatní plocha-silnice o výměře 60 m2, v k.ú. Benátecká Vrutice,
z vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice za podmínek
schválených usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 100,- Kč (celková kupní cena je ve výši 6 000,- Kč),
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu
na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) a správní poplatek
spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
Plnění: Dne 25. 1. 2018 byla smlouva odeslána protistraně k odsouhlasení.
Usnesení č. 134/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje uzavření Smlouvy o směně nemovitosti ve vlastnictví města Milovice, tj. části pozemku parc. č.
1386/6 ostatní plocha - jiná plocha v k. ú. Benátecká Vrutice, o výměře cca 153 m2 (přesná výměra bude
stanovena Geometrickým plánem), za nemovitosti ve vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale bytem Milovice Mladá, tj. pozemky parc. č. 1419/30 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 31 m2 a parc. č. 1419/32 ostatní
plocha - jiná plocha o výměře 16 m2, oba v k. ú. Benátecká Vrutice (jedná se o pozemky nezapsané v katastru
nemovitostí, které vznikly Geometrickým plánem č. 943-41/2016 z pozemků parc. č. 1419/19 a parc. č. 1419/20,
oba v k. ú. Benátecká Vrutice) za podmínek uvedených v Záměru o jejich směně, zveřejněném na Úřední desce
MěÚ Milovice ve dnech od 6. 11. 2017 do 22. 11. 2017.
Plnění: Objednáno zpracování geometrického plánu.
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Usnesení č. 135/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2018 mezi Městem
Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice a Městem Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03
Městec králové.
Plnění: Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2018 byla podepsána.
Usnesení č. 136/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, Topolová 622, 289 23 Milovice –
Mladá Bc. Soni Růžičkové, o přesuny finančních prostředků, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výpis usnesení byl zaslán dne 12. 12. 2017 prostřednictvím emailu.
Usnesení č. 137/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje žádost ředitelky Základní školy T. G. Masaryka, příspěvkové organizace, Školská 112, 289 23
Milovice, Mgr. Lady Flachsové, o přesuny finančních prostředků, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výpis usnesení byl zaslán dne 12. 12. 2017 prostřednictvím emailu.
Usnesení č. 138/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje žádost ředitele Základní a mateřské školy Juventa, příspěvkové organizace, Komenského 578, 289 23
Milovice – Mladá pana Mgr. Jaroslava Minaříka, o přesuny finančních prostředků, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Plnění: Výpis usnesení byl zaslán dne 12. 12. 2017 prostřednictvím emailu.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 4/2018
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 9/2017.
Hlasování: pro 11 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták,
Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
2. Návrh na zvolení do funkce přísedící (soudce z lidu)
Kancelář úřadu dne 10. 1. 2018 obdržela od Okresního soudu v Nymburce souhlas se zvolením do funkce
přísedících paní (osobní údaj vymazán) a (osobní údaj vymazán). Tento souhlas navazuje na předchozí usnesení
Rady města a Zastupitelstva města. Součástí souhlasu jsou spisy jmenovaných, které jsou zastupitelům
předkládány a které si mohou prostudovat před konečným zvolením.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 5/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) jmenuje přísedící Okresního soudu Nymburk ve věcech trestních a civilních paní (osobní údaj vymazán),
trvale bytem Milovice na volební období 2018 – 2022,
b) schvaluje prodloužení funkčního období na další 4 roky paní (osobní údaj vymazán na volební období 2018 –
2022.
Hlasování: pro 11 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták,
Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
3. Směrnice x/2018 kterou se mění směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města
Milovice
Starosta města předkládá návrh Směrnice č. x/2018, která novelizuje Směrnici č. 3/2017 Pravidla pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice schválenou usnesením ZM č. 97/2017 ze dne 2. 10. 2017.
Návrh novely Směrnice č. 3/2017 je předkládán na základě opakovaného upozornění na nezákonnost uvedené
směrnice doručeného ze strany Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Ministerstvo
vnitra posoudilo Směrnici č. 3/2017 z hlediska možné diskriminace či možného poskytnutí neoprávněné veřejné
podpory a shledalo jí v rozporu se zákonem v ust. čl. II. Podmínky pro zájemce bytu odst. 1 písm. e) a f), kde
město požaduje po zájemci o nájem bytu doložení výpisu z rejstříku trestů ne staršího tří měsíců a doložení
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čestného prohlášení o počtu jím spáchaných přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku za
období posledních 24 měsíců – viz příloha Upozornění na nezákonnost č. j. MV- 86768-6/ODK-2017. Vzhledem
k výše uvedenému důvodu je předkládána nová směrnice č. x/2018, kterou se mění Pravidla pro hospodaření
s byty ve vlastnictví města Milovice, kde se upouští od požadavku doložení výpisu z rejstříku trestů ne staršího tří
měsíců a doložení čestného prohlášení o počtu jím spáchaných přestupků proti občanskému soužití a proti
veřejnému pořádku za období posledních 24 měsíců.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Stanovisko k návrhu:
Nebylo přijato
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Směrnice č. 1/2018, kterou se mění Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 8 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček) proti 0, zdržel se 3 (Radek Wenzl,
Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc).
Návrh byl schválen.
Starosta města předal slovo místostarostovi Ing. Jiřímu Hlaváčkovi k přednesení následujícího bodu.
4. Návrh rozpočtového opatření č.1/2018/ZM
Ing. Jiří Hlaváček uvedl, že Ekonomické oddělení předkládá zastupitelům Návrh rozpočtového opatření
č. 1/2018/ZM v tomto znění:
Příjmy:
Přijaté dotace:
4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
Krajský úřad Středočeského kraje zaslal dne 10. 1. 2018 schválení příspěvku na výkon státní správy pro rok
2018 v částce 5.958.400 Kč. V rozpočtu na rok 2018 je na položce 4112 – Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci
souhrnného dotačního vztahu, schválena částka ve výši 5.470.500 Kč (dle roku 2017). Rozdíl tedy činí 487.400
Kč.
Výdaje kapitálové:
3113 6121 – Rekonstrukce budovy čp. 581, ul. Komenského
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 je v položce 3113-6121 Rekonstrukce budovy čp. 581, ul.
Komenského vyčleněna částka ve výši 1 000 000 Kč na financování akce.
Vzhledem k tomu, že při sestavování návrhu rozpočtu města Milovice na rok 2018 nebyl pro uvedenou akci
rozpočet stavby, byla cena stavebních prací stanovena nepřesně. Podle kontrolního rozpočtu, dodaného
zpracovatelem projektové dokumentace (dne 8. 1. 2018), jsou náklady na stavební práce odhadovány ve výši cca
6 mil Kč (vč. DPH). Oddělení investic navrhuje zařadit částku 5 000 000 Kč do rozpočtu města Milovice na rok
2018.
5311 6111 – Informační systém pro MP
V roce 2017 nebyla tato investiční akce dokončena v celém rozsahu, zbývá dokončení III. interakce v částce
163.000 Kč.
6171 6121 – Klimatizační jednotka do serverovny
Z důvodu rozšíření počtu serverů a zastaralé technologie stávající jednotky je potřeba serverovnu dovybavit
klimatizační jednotkou, jejíž pořízení bude stát cca 63.000 Kč.
6171 6130 – Výkup pozemků
Na základě Oznámení o výběrovém řízení s aukcí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde je
nabízen pozemek č.parc.1088/13 o výměře 12485 m2, se bude Město Milovice této aukce účastnit. Z tohoto
důvodu je potřeba navýšit rozpočet o částku 1 225 000 Kč. Rozpočtovým opatřením se schodek rozpočtu zvýši o
částku 5 993,1 tis.Kč. Návrh Rozpočtového opatření byl projednán na jednání finančního výboru dne 24. 1.
2018.
V materiálech máte přiloženy kopie rozpočtových opatření:
- č.19/2017/RM, schváleného dne 6. 12. 2017 usnesením č.589/2017
- č.20/2017/RM, schváleného dne 13. 12. 2017 usnesením č.592/2017
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- č.21/2017/RM, schváleného dne 15. 1. 2018 usnesením č.15/2018
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 31/2018
a) bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 1/2018/ZM v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 1/2018/ZM v předloženém znění.
Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
V průběhu jednání se dostavil Patrik Roth.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 7/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018/ZM v předloženém znění,
b) bere na vědomí rozpočtová opatření č.19/2017/RM, č.20/2017/RM a č.21/2017/RM.
Hlasování: pro 10 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc)
proti 0, zdržel se 2 (Patrik Roth, Radek Wenzl).
Návrh byl schválen.
5. Návrh na odkoupení podílu k pozemku parc. č. 966/73 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulici Ke Hřišti v
části Milovice
Na základě provedené digitalizace Katastrálního území Milovice nad Labem, Oddělení investic - Odboru správy
majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) prověřovalo vlastnictví pozemků, které jsou součástí
veřejného prostranství. Bylo zjištěno, mimo jiné, že majitelem podílu o velikosti 80/2112 k pozemku parc.č.
966/73 ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Milovice nad Labem je (osobní údaj vymazán), trvale bytem
Praha 7. Jedná se o pozemek v ul. Ke Hřišti, v části Milovice, na kterém je umístěna místní komunikace a je
tedy součástí veřejného prostranství (umístění pozemku viz Příloha č. 1 - situace z KN). Odd. investic
kontaktovalo (osobní údaj vymazán) s nabídkou na odkoupení podílu k předmětnému pozemku do vlastnictví
města za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 100 Kč,
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětného podílu k pozemku (náklady na zpracování
Kupní smlouvy, Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru
nemovitostí) a správní poplatek spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru
nemovitostí),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
(osobní údaj vymazán), prostřednictvím svého vnuka (osobní údaj vymazán), podmínky odkoupení podílu k
předmětnému pozemku odsouhlasil, viz Příloha č. 2. Rada města, doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení
podílu k předmětnému pozemku schválit (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení).
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena za podíl k předmětnému pozemku je ve výši 1 580,- Kč, a bude uhrazena ze schváleného rozpočtu
města na rok 2018, z položky 6171 - 6130 Výkup pozemků, ve které je vyčleněna částka ve výši 1 000 000,- Kč.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení podílu o velikosti 80/2112 k pozemku parc.č. 966/73 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 417 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale bytem Praha, do
vlastnictví Města Milovice za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 30/2016 ze
dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 100,- Kč (celková kupní cena za odkoupení předmětného
podílu je ve výši 1 580,- Kč),
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětného podílu k pozemku (náklady na zpracování
Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru
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nemovitostí) a správní poplatek spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí
a ověřením podpisu prodávajícího),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Patrik Roth, Radek Wenzl, Ing.
Aleš Smeták, Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
6. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 966/2 a parc. č. 819/27 v k.ú. Milovice nad Labem, v ulici Ke
Hřišti v části Milovice
Na základě provedené digitalizace Katastrálního území Milovice nad Labem, Oddělení investic - Odboru správy
majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) prověřovalo vlastnictví pozemků, které jsou umístěny pod
komunikacemi (chodníky) v části Milovice. Bylo zjištěno, mimo jiné, že majitelem pozemku parc.č. 966/2 je
(osobní údaj vymazán), trvale bytem Praha 3 – Vinohrady. Jedná se o pozemek v ul. Ke Hřišti, v části Milovice,
na kterém je umístěna místní komunikace a je tedy součástí veřejného prostranství (umístění pozemku viz
Příloha č. 1 - situace z KN). Odd. investic kontaktovalo (osobní údaj vymazán) s nabídkou na odkoupení
předmětného pozemku do vlastnictví města za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Milovice
č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 100 Kč,
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (náklady na zpracování Kupní smlouvy, Návrhu na
vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) a správní poplatek
spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
(osobní údaj vymazán) s podmínkami odkoupení předmětného pozemku souhlasí s tím, že spolu s tímto
pozemkem město zároveň odkoupí i pozemek parc č. 819/27 orná půda o výměře 478 m 2, který je rovněž
součástí veřejného prostranství podél ulice Ke Hřišti (kopie souhlasu viz Příloha č. 2) 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 je pozemek parc č. 819/27, určen jako Plocha občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní
zařízení OS, konkrétně jako OS-4085. Výřez mapového podkladu výkresové části Územního plánu, spolu
s popisem možnosti využití plochy viz Příloha č. 3. Rada města, doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení
předmětných pozemků schválit (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení).
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena za oba pozemky je ve výši 79 100 Kč, a bude uhrazena ze schváleného rozpočtu města na rok 2018,
z položky 6171 - 6130 Výkup pozemků, ve které je vyčleněna částka ve výši 1 000 000 Kč.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 9/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 966/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 313 m2 a parc. č.
819/27 orná půda o výměře 478 m2, oba v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví (osobní údaj vymazán), trvale
bytem Praha 3 - Vinohrady, do vlastnictví Města Milovice za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva
města Milovice č. 30/2016 ze dne 18. 4. 2016, to je:
- kupní cena za 1 m2 pozemků je stanovena ve výši 100 Kč (celková kupní cena za oba pozemky je ve výši 79
100,- Kč),
- město uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků (náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu
na vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) a správní poplatek
spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a ověřením podpisu
prodávající),
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město.
Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Patrik Roth, Radek Wenzl, Ing.
Aleš Smeták, Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
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7. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a OC-MIL s. r. o. pro možnost vybudování
prodejny potravin v ul. Armádní v části Mladá
Po vzájemných jednáních zástupců společnosti OC-MIL s.r.o. a zástupců vedení města Milovice, předložila
společnost OC-MIL s.r.o., která připravuje vybudování prodejny potravin na pozemcích parc. č. st. 562/1 a parc.
č. 1416/4, v k.ú. Benátecká Vrutice (tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města) v ul. Armádní v části Mladá,
návrh na uzavření Plánovací smlouvy, který byl odsouhlasen právním zástupcem města (návrh plánovací
smlouvy včetně jejích příloha viz Příloha č. 1). Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady města č. 2/2018,
dne 24.1. 2018 s doporučením Zastupitelstvu města aby uzavření Plánovací smlouvy schválilo, viz odst.
Dosavadní přijatá usnesení. Dále byl členům Rady města předložen podnět zastupitele Mgr. Zdeňka Milaty, ve
kterém konstatuje, že dle územního plánu se jedná o lokalitu SC-2023. S ohledem na zvažované investice sítě
Lidl naproti bytovým domům Sluneční vrch při Armádní vedle Policie ČR, na zvažovanou polikliniku v lokalitě
u ulice Spojovací (OV-2025 dle platného územního plánu) a dosud fungující COOP – Jednotu naproti v ulici
Spojovací se panu zastupiteli zdá, že rozmístění obchodní sítě v Milovicích se jeví nerovnoměrné spolu se
zvýšením dopravní zátěže v krátkém úseku ulice Armádní. Při pohledu na Milovice je celá oblast severně od
Armádní ulice bez většího obchodního vybavení. Tímto podává podnět k využití pozemku při ulici Topolová
naproti Miltenu (OV-2225 v platném územním plánu). Jedná se o plochu určenou k občanské vybavenosti bez
specifikace, naproti níž je ne vždy zcela využité parkoviště. Umístění prodejny potravin na pozemcích parc. č. st.
562/1 a parc. č. 1416/4, v k.ú. Benátecká Vrutice v záplavovém území odvodnění Armádní ulice, vedle dětského
hřiště a s ohledem na dopravní obslužnost mu nejeví vhodné k dalšímu rovnoměrnému rozvoji města (kopie
podnětu viz Příloha č. 2).
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 46/2018, ze dne 24. 1. 2018:
a) bere na vědomí návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a společností OC-MIL s.r.o., IČ
058 25 261, se sídlem Pod kaštany 236/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, pro možnost vybudování prodejny potravin
na pozemcích parc. č. st. 562/1 a parc. č. 1416/4, v k. ú. Benátecká Vrutice, v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Plánovací smlouvy mezi společností OC-MIL s.r.o., IČ 058
25 261, se sídlem Pod kaštany 236/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, pro možnost vybudování prodejny potravin na
pozemcích parc. č. st. 562/1 a parc. č. 1416/4, v k. ú. Benátecká Vrutice, v předloženém znění,
c) předkládá Zastupitelstvu města podnět zastupitele města Mgr. Zdeňka Milaty k možné alternativě umístění
prodejny.
Stanovisko k návrhu:
Návrh Plánovací smlouvy byl odsouhlasen právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na rozpočet města.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání vznikly požadavky k pozměnění některých informací v plánovací
smlouvě, byla vyhlášena 10 minutová pauza na dohadovací řízení.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 10/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi společností OC-MIL s.r.o., IČ 058 25 261, se sídlem Pod kaštany
236/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, pro možnost vybudování prodejny potravin na pozemcích parc. č. st. 562/1 a
parc. č. 1416/4, v k.ú. Benátecká Vrutice, s následujícími změnami:
aa) žadatel vybuduje veřejné osvětlení na vlastní náklady a předá ho městu a za účelem provozu a oprav tohoto
veřejného osvětlení zřídí ve prospěch města služebnost inženýrské sítě,
ab) za čl. XII. odst. 3 bod 3.2. se doplňuje ustanovení bodu 3.3., které zní: „Žadatel se zavazuje uhradit Městu
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pro případ, že dokončení staveb a
kolaudace dle čl. VII. neproběhne do 31. 12. 2019, a to za každý započatý měsíc počínaje lednem 2020“,
ac) žadatel se v plánovací smlouvě zaváže na výzvu vlastníka pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká
Vrutice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě které se žadatel zaváže zřídit
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice služebnost cesty v takovém rozsahu,
který umožní návštěvníkům a uživatelům objektů vybudovaných na pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká
Vrutice příjezd na parkoviště vybudované vlastníkem pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice na
pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice, a to po obslužné komunikaci, kterou žadatel, společnost OCMIL s.r.o., vybuduje pro obsluhování parkovacích stání vybudovaných na pozemku žadatele, a zároveň umožní
vlastníku pozemku parc. č. 1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice vybudovat připojení na tuto komunikaci a zároveň
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vysloví souhlas s tím, aby město Milovice umožnilo návštěvníkům objektů budovaných na pozemku parc. č.
1416/58 v k.ú. Benátecká Vrutice užívání vjezdu na ulici Armádní budovaného žadatelem, společností OC-MIL
s.r.o., dle plánovací smlouvy, a to pod smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý týden prodlení se splněním
tohoto závazku.
Hlasování: pro 8 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, Ing.
Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 4 (JUDr. Kristýna Bukovská
Patrik Roth, Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták).
Návrh byl schválen.
8. Návrh na účast města ve výběrovém řízení s aukcí - prodej pozemku parc. č. 1088/13 v k. ú. Benátecká
Vrutice
Rada města předkládá členům Zastupitelstva města k projednání Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, jejímž
předmětem je prodej pozemku parc. č. 1088/13 o výměře 12 485 m2, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, včetně
jeho součástí (trvalé porosty) v katastrálním území Benátecká Vrutice, z vlastnictví ČR, s právem hospodaření
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (dále jen „Úřad“). Kopie Oznámení viz Příloha č. 1. Umístění
pozemku je patrné ze situačních výkresů. Podle Územního plánu Milovic (ÚP), vydaného na základě usnesení
Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek
umístěn v ploše W, tj. plochy vodní a vodohospodářské, konkrétně v ploše W-2096 a bezprostředně sousedí
s plochou lokálního biocentra LBC 1 tj. biocentrum Josefov (situační výkresy s umístěním pozemku viz Příloha
č. 2, mapový podklad z výkresové části ÚP viz Příloha č. 3). Vyhlášená minimální kupní cena je 1 255 000,00
Kč. Uzávěrka pro podání písemných nabídek je ve středu 7. 2. 2018, v 9:30 hodin, v podatelně úřadu.
Podmínkou účasti je složení kauce ve výši 125 000 Kč, na bankovní účet Úřadu, ve lhůtě pro podání písemných
nabídek. Otevírání obálek se uskuteční ve středu 7. 2. 2018, v 10:00 hodin, v budově úřadu. Minimální výše
příhozu je 10 000,00 Kč
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 27/2018, ze dne 24. 1. 2018
a) bere na vědomí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1088/13
o výměře 12 485 m2, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, včetně jeho součástí (trvalé porosty) v katastrálním
území Benátecká Vrutice, z vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
b) předkládá Zastupitelstvu města návrh na účast Města Milovice ve výběrovém řízení s aukcí, uvedeném
v bodě a) tohoto usnesení,
c) doporučuje Zastupitelstvu města zmocnit Radu města, dle ustanovení § 85 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, k rozhodnutí o účasti města ve výběrovém řízení
s aukcí, uvedeném v bodě a) tohoto usnesení a k rozhodnutí o výši nejvyššího příhozu.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Vyhlášená minimální kupní cena za předmětný pozemek je ve výši 1 255 000,00 Kč (s min. příhozem 10 000,00
Kč). Ve schváleném rozpočtu města na rok 2017, je v položce 6171 - 6130 Výkup pozemků, vyčleněna částka ve
výši 1 000 000,00 Kč. Při účasti města v akci je nutné tuto položky navýšit rozpočtovým opatřením
Zastupitelstva města minimálně o částku 1 255 000,00 Kč. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018/ZM
předkládá Ekonomické oddělení.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 11/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje účast města ve výběrovém řízení s aukcí, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1088/13 o
výměře 12 485 m2, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, včetně jeho součástí (trvalé porosty) v katastrálním
území Benátecká Vrutice, z vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, s tím že
v rámci podání nabídky dle čl. VII. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí podá nabídku kupní ceny ve výši
1 255 000 Kč,
b) zmocňuje Radu města, dle ustanovení § 85 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších právních předpisů, k rozhodnutí o výši nejvyššího příhozu.
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Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Patrik Roth, Radek Wenzl, Ing.
Aleš Smeták, Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
9. Smlouva o partnerské spolupráci mezi městem Milovice a italskou obcí Canale D´Agordo
Na pientním aktu, který se konal na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích, byl starosta města Ing.
Milan Pour, osloven k navázání spolupráce mezi obcí Canale D´Agordo a městem Milovice. Starosta obce
Canale D´Argordo pan Rinaldo De Rocco navrhuje spolupráci, a to především z důvodu, že Obecní rada a
občané jejich města podporují uchování historické paměti a hodlají podporovat kulturu mezi italským a českým
národem, dále zmínil, že několik let město Milovice navštěvuje delegace starostů z okresu Belluno společně se
sekcí národního spolku Alpínů, aby se mohli zúčastnit vzpomínkové události pro uctění památky padlých
italských občanů, kteří jsou pohřbeni na místním vojenském hřbitově, do budoucna by chtěl posílit iniciativu pro
podporu a uchování historické paměti, prohloubit vzájemné vztahy a tento závazek stvrdit Smlouvou o přátelství
mezi městy. Tento podnět projednala obecní rada Canale D´Agordo s podporou všech jejich členů. Tímto starosta
předkládá Zastupitelstvu města návrh starosty Rinalda De Rocco, který by vedl k uzavření smlouvy o
partnerství.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 35/2018 ze dne 24. 1. 2018
a) doporučuje Zastupitelstvu města vyslovit souhlas s uzavřením partnerství s italskou obcí Canale D´Agordo,
b) doporučuje Zastupitelstvu města pověřit pana starostu ke komunikaci, která by vedla k uzavření partnerství
mezi městem Milovice a italskou obcí Canale D´Agordo.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 12/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) vyslovuje souhlas s uzavřením partnerství s italskou obcí Canale D´Agordo,
b) pověřuje starostu města ke komunikaci, která by vedla k uzavření partnerství mezi městem Milovice a
italskou obcí Canale D´Agordo.
Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček, Patrik Roth, Radek Wenzl, Ing.
Aleš Smeták, Lukáš Pilc) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
10. Rozvojová studie centra města
Starosta města předkládá členům Zastupitelstva města Rozvojovou studii centra města, zpracovanou Ing.
Václavem Hlaváčkem. Předmětem studie je vizualizace budoucího centra města Milovice.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Rozvojovou studii centra města v předloženém znění.
Hlasování: pro 7 (Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing.
Milan Pour, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří Hlaváček) proti 2 (Radek Wenzl, Lukáš Pilc), zdržel se 3 (Mgr.
Ludmila Šimková, Patrik Roth, Ing. Aleš Smeták.)
Návrh nebyl schválen.
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11. Diskuze
Diskuze z veřejného jednání je nahrávána na zvukový záznam.
Jednání bylo ukončeno ve 20:34 hodin.

Zapsala:
Marie Znamenáčková
asistentka kanceláře úřadu

Zpracoval: Ing. Milan Pour
starosta města

……………………………..

……………………………..

Zápis z jednání byl vyhotoven dne ……………………………..
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Aleš Smeták……………………………..

Zápis z jednání byl ověřen dne

Mgr. Zdeněk Milata…………………………..

……………………………..
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