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. 9/2018
konaného dne 28. 3. od 16:00 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, Marie
Znamenáčková, asistentka kanceláře úřadu.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejné zakázky
2. Územní studie ÚS-10 – Pod Liškami
3. Regulační plán RP-01 Milovice
4. Pozemky ve vlastnictví města
5. Investiční záměr společnosti T-Mobil Czech Republic a. s.
6. Pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
7. Návrh na vyřazení majetku
8. Návrh na vyslovení souhlasu s působením zástupce města Milovice ve výboru Honebního společenstva
Raštice
9. Činnosti komisí Rady města
10. Udělení souhlasu s dočasnou střelnicí
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 127/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1. Veřejné zakázky
1a) Návrh na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Dubová“
Oddělení správy majetku města navrhuje zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení v ulici
Dubová. Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2018 je zařazena položka 3636/5169 Územní rozvoj: Projekty,
znalecké posudky. Pro možnost provedení veřejného osvětlení v ulici Dubová, je nutné zajistit zpracování
projektové dokumentace a tuto projednat s dotčenými orgány státní správy, a správci inženýrských sítí a
následně získat i příslušný souhlas Stavebního úřadu MěÚ Milovice s provedením stavby. V případě stavby
veřejného osvětlení, jako liniové stavby, se jedná o Územní souhlas (Rozhodnutí o umístění stavby). Projektová
dokumentace bude zpracována v takovém rozsahu, aby mohla být použita v zadávacím řízení pro výběr
zhotovitele stavby. V souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi byly osloveny se žádostí o zaslání cenových nabídek
(v elektronické podobě) na zpracování projektové dokumentace tito dodavatelé:
1. J2H s.r.o., IČ 276 39 681, se sídlem K Václavce 1266/5, 148 00, Praha 4 - Kunratice
2. Ing. Tomáš Sousedík, IČ 476 05 472, se sídlem Do Lipan 662/19, 103 00 Praha – Kolovraty
3. Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
4. Eltodo,a.s., IČ 452 74 517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Byly doručeny nabídky všech čtyř oslovených dodavatelů, s těmito nabídkovými cenami:
 J2H s. r. o. 32 500,- Kč bez DPH (39 325,- Kč včetně DPH)
 Ing. Tomáš Sousedík 35 800,- Kč bez DPH (43 318,- Kč včetně DPH)
 Orcave, spol. s.r.o. 29 500,- Kč bez DPH (35 695,- Kč včetně DPH)
 Eltodo, a.s. 55 600,-Kč bez DPH (67 276,- Kč včetně DPH)
Na základě výše uvedeného Odd. správy majetku města doporučuje Radě města rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Dubová“,
kterou je nabídka dodavatele Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00
Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 29 500,- Kč bez DPH (35 695,- Kč včetně DPH).
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Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla přijatá žádná usnesení.
Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 je v položce 3636/5169 Územní rozvoj: projekty, znalecké posudky
vyčleněna částka ve výši 3 mil. Kč, ze které bude cena za zpracování projektové dokumentace zaplacena.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 128/2018
Rada města
rozhoduje v souladu s článkem 6, písm. f) Směrnice města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
„Projektová dokumentace na stavbu Veřejné osvětlení v ulici Dubová“, kterou je nabídka dodavatele
Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00 Praha 10 s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 29 500,- Kč bez DPH (35 695,- Kč včetně DPH). Ostatní dodavatelé podali méně
výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1b) Návrh na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Veřejné osvětlení v ulici
Ostravská“
Rada města uložila Oddělení správy majetku města připravit veřejnou zakázku na zpracování projektové
dokumentace na veřejné osvětlení v ulici Ostravská. Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2018 je zařazena
položka 3636/5169 Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky. Pro možnost provedení veřejného osvětlení
v ulici Ostravská, je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace a tuto projednat s dotčenými orgány státní
správy, a správci inženýrských sítí a následně získat i příslušný souhlas Stavebního úřadu MěÚ Milovice
s provedením stavby. V případě stavby veřejného osvětlení, jako liniové stavby, se jedná o Územní souhlas
(Rozhodnutí o umístění stavby). Projektová dokumentace bude zpracována v takovém rozsahu, aby mohla být
použita v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby. V souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2017
Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi byly osloveny se žádostí o
zaslání cenových nabídek (v elektronické podobě) na zpracování projektové dokumentace tito dodavatelé:
1. J2H s.r.o., IČ 276 39 681, se sídlem K Václavce 1266/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice
2. Ing. Tomáš Sousedík, IČ 476 05 472, se sídlem Do Lipan 662/19, 103 00 Praha – Kolovraty
3. Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
4. Eltodo,a.s., IČ 452 74 517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Byly doručeny nabídky všech čtyř oslovených dodavatelů, s těmito nabídkovými cenami:
 J2H s.r.o. 199 500,- Kč bez DPH (241 395,- Kč včetně DPH)
 Ing. Tomáš Sousedík 210 500,- Kč bez DPH (254 705,- Kč včetně DPH)
 Orcave, spol. s.r.o. 192 000,- Kč bez DPH (232 320,- Kč včetně DPH)
 Eltodo, a.s. 89 600,-Kč bez DPH (108 416,- Kč včetně DPH)
Na základě výše uvedeného Odd. správy majetku města doporučuje Radě města rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Ostravská“,
kterou je nabídka dodavatele Eltodo, a.s. IČ: 45274517 se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 89 600,- Kč bez DPH (108 416,- Kč včetně DPH).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 129/2018
Rada města
rozhoduje v souladu s článkem 6, písm. f) Směrnice města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
„Projektová dokumentace na stavbu Veřejné osvětlení v ulici Ostravská“, kterou je nabídka dodavatele
Eltodo, a.s. IČ: 45274517 se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
89 600,- Kč bez DPH (108 416,- Kč včetně DPH). Ostatní dodavatelé podali méně výhodnou nabídku, to je
nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1c) Návrh na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Slunečná“
Na základě zástavby rodinných domů v ulici Tyršova a rozvoje průmyslové zóny v ulici Topolová, Oddělení
správy majetku města navrhuje zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení v ulici Slunečná. Ve
schváleném rozpočtu města pro rok 2018 je zařazena položka 3636/5169 Územní rozvoj: Projekty, znalecké
posudky. Pro možnost provedení veřejného osvětlení v ulici Slunečná, je nutné zajistit zpracování projektové
dokumentace a tuto projednat s dotčenými orgány státní správy, a správci inženýrských sítí a následně získat i
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příslušný souhlas Stavebního úřadu MěÚ Milovice s provedením stavby. V případě stavby veřejného osvětlení,
jako liniové stavby, se jedná o Územní souhlas (Rozhodnutí o umístění stavby). Projektová dokumentace bude
zpracována v takovém rozsahu, aby mohla být použita v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby.
V souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi byly osloveny se žádostí o zaslání cenových nabídek (v elektronické podobě) na
zpracování projektové dokumentace tito dodavatelé:
1. J2H s.r.o., IČ 276 39 681, se K Václavce 1266/5, sídlem 148 00 Praha 4 - Kunratice
2. Ing. Tomáš Sousedík, IČ 476 05 472, se sídlem Do Lipan 662/19, 103 00 Praha – Kolovraty
3. Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12 Strašnice, 100 00 Praha 10
4. Eltodo,a.s., IČ 452 74 517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Byly doručeny nabídky všech čtyř oslovených dodavatelů, s těmito nabídkovými cenami:
 J2H s. r. o. 89 500,- Kč bez DPH (108 295,- Kč včetně DPH)
 Ing. Tomáš Sousedík 115 000,- Kč bez DPH (139 150,- Kč včetně DPH)
 Orcave, spol. s.r.o. 73 300,- Kč bez DPH (88 693,- Kč včetně DPH)
 Eltodo, a.s. 74 800,-Kč bez DPH (90 508- Kč včetně DPH)
Na základě výše uvedeného Odd. správy majetku města doporučuje Radě města rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Slunečná“,
kterou je nabídka dodavatele Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00
Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 73 300,- Kč bez DPH (88 693,- Kč včetně DPH).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 130/2018
Rada města
rozhoduje v souladu s článkem 6, písm. f) Směrnice města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
„Projektová dokumentace na stavbu Veřejné osvětlení v ulici Slunečná“, kterou je nabídka Orcave, spol.
s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 73 300,- Kč bez DPH (88 693,- Kč včetně DPH). Ostatní dodavatelé podali méně výhodnou nabídku, to je
nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1d) Návrh na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Vrutická“
Na základě vzrůstajícího počtu obyvatel v ulicích Slepá, Spojovací a Braniborská, Oddělení správy majetku
města navrhuje zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení v ulici Vrutická. Ve schváleném
rozpočtu města pro rok 2018 je zařazena položka 3636/5169 Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky. Pro
možnost provedení veřejného osvětlení v ulici Vrutická, je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace a
tuto projednat s dotčenými orgány státní správy, a správci inženýrských sítí a následně získat i příslušný souhlas
Stavebního úřadu MěÚ Milovice s provedením stavby. V případě stavby veřejného osvětlení, jako liniové
stavby, se jedná o Územní souhlas (Rozhodnutí o umístění stavby). Projektová dokumentace bude zpracována
v takovém rozsahu, aby mohla být použita v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby. V souladu se
Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi byly osloveny se žádostí o zaslání cenových nabídek (v elektronické podobě) na zpracování
projektové dokumentace tito dodavatelé:
1. J2H s.r.o., IČ 276 39 681, se sídlem K Václavce 1266/5,148 00 Praha 4 - Kunratice
2. Ing. Tomáš Sousedík, IČ 476 05 472, se sídlem Do Lipan 662/19, 103 00 Praha – Kolovraty
3. Orcave, spol. s.r.o., IČ 457 86 747, se sídlem Světická 1979/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
4. Eltodo,a.s., IČ 452 74 517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Byly doručeny nabídky všech čtyř oslovených dodavatelů, s těmito nabídkovými cenami:
 J2H s.r.o. 175 500,- Kč bez DPH (212 355,- Kč včetně DPH)
 Ing. Tomáš Sousedík 187 400,- Kč bez DPH (226 754,- Kč včetně DPH)
 Orcave, spol. s.r.o. 161 600,- Kč bez DPH (195 536,- Kč včetně DPH)
 Eltodo, a.s. 101 120,-Kč bez DPH (122 355,- Kč včetně DPH)
Na základě výše uvedeného Odd. správy majetku města doporučuje Radě města rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Veřejné osvětlení v ulici Vrutická“,
kterou je nabídka dodavatele Eltodo, a.s. IČ: 45274517 se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 101 120,- Kč bez DPH (122 355,- Kč včetně DPH).
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 131/2018
Rada města
rozhoduje v souladu s článkem 6, písm. f) Směrnice města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
„Projektová dokumentace na stavbu Veřejné osvětlení v ulici Vrutická“, kterou je nabídka dodavatele
Eltodo, a.s. IČ: 45274517 se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
101 120,- Kč bez DPH (122 355,- Kč včetně DPH). Ostatní dodavatelé podali méně výhodnou nabídku, to je
nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1e) Veřejná zakázka „Nákup IT vybavení pro MěÚ Milovice“ Návrh na zrušení zadávacího řízení
Rada města na svém jednání č. 6/2018 dne 21. 2. 2018 svým usnesením č. 69/2018 schválila znění opakované
Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Nákup IT vybavení pro MěÚ Milovic“ dále
ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro
posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi
zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Předmětem plnění zakázky je
dodávka PC vybavení pro Městský úřad Milovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v
neoceněném Položkovém rozpočtu, viz Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky a ve Specifikaci, viz Příloha č. 5
Výzvy k podání nabídky. 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 8 vnitřního předpisu
zadavatele (lze tak zadávat zakázky na dodávky v hodnotě od 500 001 Kč bez DPH do 2 000 000 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, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace. V souladu s usnesením Rady města č. 69/2017 ze dne 21. 2. 2018 byla Výzva k podání
nabídky, v souladu se Směrnicí, dne 28. 2. 2018 zaslána těmto zájemcům a zároveň byla zveřejněna na Úřední
desce MěÚ Milovice a na Profilu zadavatele.
Pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
Fantova č. ev. 1782/32
1
PBR KOMTECH spol. s r.o.
463 49 758
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Masarykova 538/44
2
SPC-net s.r.o.
281 32 491
289 22 Lysá nad Labem
Písková Lhota 79
3
ELSAKOM SERVIS s.r.o.
276 38 596
290 01
Stržiště 761/53
4
Bc. Zbyněk Konečný
707 29 689
289 22 Lysá nad Labem
Weilova 1450/2e
5
MC Systems & Services s.r.o.
282 52 063
102 00 Praha 10 - Hostivař
Lopatecká 161/17
6
COPYMAT spol. s r.o.
457 99 075
147 00 Praha 4 - Podolí
Makovského 1335/24
7
TECHNOSERVIS spol. s r.o.
616 81 059
136 00 Praha 6
Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí
8
CTR s.r.o.
259 19 181
500 02 Hradec Králové
Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 3. 2018 v 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou třinácti (13) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
a příjmení/
Koněvova 65/2755
Netfox s.r.o.
275 74 032
1
130 00 Prah 3 - Žižkov
Seménkovice 2
Ing. Josef Pelant
446 11 404
2
440 01 Postoloprty
Komenského 2466/15a
ALICOM s.r.o.
250 44 419
3
466 01 Jablonec nad Nisou
Masarykova 538/44
SPC – net s.r.o.
281 32 491
4
289 22 Lysá nad Labem
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Mikšíčkova 1129/44
469 79 727
615 00 Brno
Otakara Ševčíka 840/10
C SYSTÉM CZ, a.s.
276 75 645
6
636 00 Brno
Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory
FLAME Systém s.r.o.
268 46 888
7
709 00 Ostrava
Na Košince 2175/8
S.I.C. net, s.r.o.
273 89 774
8
180 00 Praha 8 - Libeň
Fantova č.ev.1782/32
PBR KOMTECH spol. s r.o.
463 49 758
9
155 00 Prah 5 - Stodůlky
Písková Lhota 79
ELSAKOM SERVIS s.r.o.
276 38 596
10
290 01
Weilova 1450/2e
MC Systems & Services s.r.o.
282 52 063
11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Žirovnická 2389/1a, Záběhlice
XANADU a.s.
144 98 138
12
106 00 Praha 10
B.Smetany 206, Dačice III
M Computers s.r.o.
260 42 029
13
380 01 Dačice
Komise se na svém jednání sešla dne 12. 3. 2017 v 12:35 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. Vzhledem
k tomu, že cenové nabídky účastníků byly v nepoměřitelném rozsahu, tak nebylo možné provést další kontrolu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 132/2018
Rada města
a) ruší Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup IT vybavení pro MěÚ Milovic“, dle odst. 10.2
Výzvy k podání nabídky, tj. bez udání důvodu,
b) ukládá Kanceláři úřadu, předložit nový návrh Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku „Nákup IT
vybavení pro MěÚ Milovice“ a to nejpozději do následujícího jednání RM dne 4. 4. 2018 Rady města.
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ENGEL s.r.o.

1f) Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy č. p. 581, ul. Komenského-Milovice“ Návrh na zrušení
zadávacího řízení
Rada města na svém jednání č. 4/2018 dne 7. 2. 2018 svým usnesením č. 55/2018 schválila znění Výzvy
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a Zadávací dokumentace s názvem „Stavební úpravy budovy č. p.
581, ul. Komenského-Milovice“ dále ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro
otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení uvedené
zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Předmětem plnění zakázky je provedení nutných stavebních úprav - změna využití vnitřních prostor ve
stávajícím objektu č.p. 581 v ul. Komenského, ve 3 nadzemním podlaží pro potřeby Základní umělecké školy a
v 1 nadzemním podlaží pro potřeby provozu Rodinného centra. To je změna dispozičního řešení a s tím spojené
úpravy, nebo provedení nových vnitřních instalací (rozvody vody, kanalizace, vytápění, silnoproudé i
slaboproudé rozvody, a vzduchotechnika). Podrobně je předmět plnění zakázky specifikován v Projektové
dokumentaci pro provedení stavby s názvem „ZUŠ a rodinné centrum, ul. Komenského č. p. 581, Milovice“ (viz
Příloha č. 4 ZD.) a v neoceněném Položkovém soupisu prací (viz Příloha č. 5. ZD), oboje zpracované společností
Hexaplan International spol. s r.o., IČ 607 45 665, se sídlem Šámalova 720/72, Zábrdovice, 615 00 Brno. 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 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky
na stavební práce v hodnotě od 1 500 001,- Kč bez DPH do 6 000 000,- 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, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
V souladu s usnesením Rady města č. 55/2017 ze dne 7. 2. 2018 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se
Směrnicí, dne 15. 3. 2018 zaslána těmto zájemcům a zároveň byla zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a
na Profilu zadavatele.
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Pořadové
číslo

Obchodní firma - název
/jméno a příjmení/

Sídlo, bydliště, místo podnikání

IČ

Cidlinská 920/4
273 49 187
460 15 Liberec XV – Starý Harcov
Za Bažantnicí 51
2
PMS, spol. s r.o.
186 22 569
290 01 Poděbrady
Ke Klíčovu 9
3
COLAS CZ, a.s.
261 77 005
190 00 Praha 9
Jiřická 1000
4
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
289 23 Milovice - Mladá
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
Lhůta pro podání nabídek končila dne 28. 3. 2018 v 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou dvou (2) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
a příjmení
Jiřická 1000
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
290 10 161
1
289 23 Milovice - Mladá
Cidlinská 920/4
DKK Stav s.r.o.
273 49 187
2
460 15 Liberec XV – Starý Harcov
Komise se na svém jednání sešla dne 28. 3. 2017 v 12:35 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. Vzhledem
k tomu, že nabídková cena obou účastníků je vyšší než umožňuje režim pro zadávání veřejných zakázek, dle
kterého byla zakázka zadávána, tj v souladu s čl. 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č.
2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen
„Směrnice“). V tomto režimu lze zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od 1 500 001,- Kč bez DPH do 6
000 000,- Kč bez DPH.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 133/2018
Rada města
a) ruší Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy č.p.581,ul.KomenskéhoMilovice“, dle odst. 13.2 Zadávací dokumentace, tj. bez udání důvodu,
b) ukládá Odboru správy majetku města a investic, zahájit Zadávací řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy
budovy č. p. 581,ul. Komenského-Milovice“, která bude zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen „zákon“).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1

DKK Stav s.r.o.

1g) Návrh na výběr zpracovatele dokumentu „Analýza stávající dopravní situace, dopravní průzkumy a
komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice“
Na základě vzájemných jednání mezi zástupci města a Českého vysokého učení v Praze Fakulta dopravní (dále
jen „ČVUT“) předložil zástupce ČVUT Nabídku na zpracování dokumentu „Analýza stávající dopravní situace,
dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice“ (kopie nabídky viz Příloha č. 1).
Předmětem dokumentu je analýza stávajících dopravních problémů spojených s tranzitní dopravou, dále
s dopravou v klidu ve vybraných oblastech města, provozem a návštěvností Parku Mirakulum a Areálu
Tankodrom Milovice a s uvažovanými novými investičními záměry ve městě, a na základě této analýzy a
provedených souvisejících dopravních a dopravně-sociologických průzkumů navrhnout způsob změny
organizace dopravy v jednotlivých částech města Milovice.
Jedná se zejména o:
 zpracování směrového dopravního průzkumu (s využitím sčítacích stanovišť na základě konzultace
s představiteli MěÚ Milovice) zaměřeného na zjištění intenzit a směrů příjezdu a odjezdu individuální
automobilové dopravy rekreačního charakteru v souvislosti s provozem a návštěvností Parku Mirakulum a
Areálu Tankodrom Milovice,
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 zpracování analýzy stávajícího využití místních komunikací na základě směrového průzkumu provedeného
v dubnu 2018 (zaměřeného na běžnou dopravu pracovního dne) a návrh nového funkčního využití místních
komunikací s cílem:
- navrhnout trasu funkčního obchvatu v severní části města spojující staré Milovice s místní částí V Liškách
- navrhnout trasu funkčního obchvatu ve směru stávajících ulic Vrutická a U Rozvodny
- navrhnout zklidnění ulice Armádní s určením pro cesty pouze místního charakteru
- navrhnout nové uspořádání a úpravy vybraných křižovatek na ulici Armádní
 zpracování návrh změny organizace dopravy ulic Mírová a 5. května (vyznačení hlavní pozemní
komunikace) s cílem optimalizovat plynulost a bezpečnost dopravy na základě směrového průzkumu
provedeného v dubnu 2018 (zaměřeného na běžnou dopravu pracovního dne)
 realizace informačního dopravního průzkumu zaměřeného na dojížďku dětí do základní a mateřské školy
Juventa (v ulici Komenského jako spolucestujících) osobními automobily se zaměřením na počet těchto
automobilů a zdroj a četnost jejich cest s návrhem možných následných opatření (s cílem snížit počet cest
vykonaných výše popsanými automobily v této oblasti) v souvislosti:
- s vedením jednosměrných ulic v dotčené oblasti
- s úpravou přechodů pro chodce přes ulici Armádní
 zpracování analýzy stávajícího stavu místních komunikací jižně od ulice Armádní (ulice Braniborská,
Komenského, Spojovací a Višňová), severně od ulice Armádní (domy č.p. 500, 501 a 502) a západně od ulice
Tyršova (ulice Průběžná a Sportovní) se zaměřením na stanovení stávající maximální legální kapacity
parkovacích míst a se zjištěním stávající reálné obsazenosti parkovacích míst, obratovosti vozidel a délku stání
vozidel s následným návrhem opatření vedoucích ke zlepšení organizace dopravy v klidu v řešené oblasti
zohledňující reálné potřeby
 výpočet prognózy intenzit dopravy generované plánovanými objekty v souladu s certifikovanou metodikou
(schválenou Ministerstvem dopravy) „Metody prognózy intenzit generované dopravy“:
a) obchodního zařízení „Billa“ a přilehlé polikliniky u křižovatky ulic Armádní a Spojovací
b) obchodního zařízení „Lidl“ u křižovatky ulic Armádní a Vrutická
 zpracování návrh způsobu bezpečného vedení cyklistů (včetně opatření za účelem dosažení adekvátní úrovně
bezpečného používání cyklistické dopravy):
a) po cyklistické trase č. 0037 v úseku podél ulice Armádní
b) po uvažované cyklistické trase Benátky nad Jizerou - Milovice - Lysá nad Labem v úseku procházejícím
městem Milovice
Podle nabídkové ceny ve výši 390 00,00 Kč bez DPH, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
poradenské či projekční služby, kterou lze zadat v souladu s bodem f) článku 6 vnitřního předpisu zadavatele tj.
Směrnice města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi (tímto článkem se řídí zadávání zakázek na dodávky služeb poradenských, projekčních a
znaleckých s předpokládanou hodnotou do 500 000 Kč bez DPH).
Jednotlivé části dokumentu budou městu předkládány k projednání po částech, kompletní dokument bude
zpracován do 28. 6. 2019.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 134/2018
Rada města
schvaluje, v souladu s článkem 6, písm. f) Směrnice města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, uzavření Smlouvy o dílo, mezi Městem Milovice (jako
objednatelem) a Českým učením technickým v Praze Fakulta dopravní, IČ 684 07 700, se sídlem Konviktská 20,
110 00 Praha 1 (jako zhotovitelem), jejímž předmětem je zpracování dokumentu „Analýza stávající dopravní
situace, dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice“ za nabídkovou cenu
v celkové hodnotě 390 000,00 Kč bez DPH (471 900,00 Kč včetně DPH), v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1h) Veřejná zakázka - „aktualizovaná architektonická studie projektu bazénu“
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček předkládá návrh na rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na zpracování aktualizované architektonické studie projektu bazénu. Zastupitelstvo města Milovice na svém
jednání dne 19. 6. 2017 projednalo záměr vybudování bazénu na území města. K původně zvolené lokalitě byla
doručena řada připomínek od osob spojených s projektem České krajiny, o.p.s., která na území města provozuje
ohradu s divokými koňmi a pratury, které namítali nevhodnost umístění tohoto projektu vedle ohrady. V měsíci
červenci 2017 uskutečnil starosta města Milan Pour, místostarosta města Jiří Hlaváček a radní města Kristýna
Bukovská výjezd do obcí Horažďovice, Sušice a Dobřany, kde navštívili tam provozované bazény a biotop.
Ekonomicky nejvýhodněji se jevil bazén v Horažďovicích, kde náklady na jeho provoz jsou téměř pokryty
výnosy z provozu. Následovalo tedy setkání s projektantem tohoto bazénu Ing. arch. Pavlem Lejskem, který
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představil svůj projekt bazénu s wellness zvaný AQUAKOSTKA, jehož parametry splňují požadavky obsažené
v usnesení ZM č. 67/2017 ze dne 19.6.2017 a zároveň požadavky na související náklady jsou výrazně nižší, než
u projektu představeného na jednání ZM č. 67/2017. Vzhledem k námitkám společnosti Česká krajina, o.p.s.
došlo k rozhodnutí prověřit možné umístění bazénu do jiné lokality – tj. na pozemek parc. č. 1766 v k.ú.
Milovice nad Labem, a to rovněž v návaznosti na možné umístění BIOTOPu, jak bylo navrženo předchozí studií
proveditelnosti. Předmětem nabídky je zpracování základní architektonické studie řešení a umístění projektu na
pozemek parc. č. 1766 v k.ú. Milovice nad Labem v návaznosti na možné umístění BIOTOPu, jehož realizace
bude předložena ke schválení ZM. Architektonická studie bude obsahovat rovněž rozpočet stavby a základní
provozní analýzu, využita bude již pořízená studie proveditelnosti jako základní materiál zhodnocení trhu. Podle
předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na
projekční činnosti, která je zadávána v souladu s bodem f) článku 6 vnitřního předpisu zadavatele (tímto článkem
se řídí též zadávání zakázek na dodávky služeb poradenských, projekčních a znaleckých s předpokládanou
hodnotou do 500 000 Kč).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 135/2018
Rada města
rozhoduje, v souladu s čl. 6 bodem f) směrnice Města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání zakázek malého rozsahu
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi“, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
architektonické studie popsané v důvodové zprávě pod názvem „Úprava dispozičního a urbanistického řešení
AQUA KOSTKY Milovice“, dle obsahové nabídky společnosti ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o., se sídlem Újezd
409/19, 118 01 Praha 1, IČ: 03174298, zastoupené Ing. arch Pavlem Lejskem, jednatelem, v hodnotě 204.210,Kč bez DPH
Hlasování: pro 4, proti 1 (Ing. Vladimír Vedral), zdržel se 0.
1ch) Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Blokové čištění komunikací
v Milovicích v roce 2018“
Pro zajištění vyčištění komunikací a chodníků na území města po zimní údržbě předkládá Kancelář úřadu, na
základě podkladů od Odboru správy majetku města a investic – Oddělení investic Radě města ke schválení návrh
na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Blokové čistění komunikací v Milovicích v roce
2018“. Čištění se provede kropením, poté ručním vyčištěním nánosů písku a jiného znečištění od okrajů
obrubníků, následně kompletní vyčištění velkým čistícím vozem a opět kropením. Vzhledem k tomu, že pro
čištění je potřeba aby na komunikacích nebyla odstavena vozidla, budou jednotlivé úseky komunikací označeny
přenosným dopravním značením se zákazem zastavení a stání (na základě Stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích), což umožní v případě neuposlechnutí vozidla odtáhnout. Předmětem plnění
veřejné zakázky je údržba chodníků a komunikací na území města Milovice. Provádění blokového čištění
komunikací a chodníků. Údržba bude prováděna ručním a strojním odstraněním uličních smetků včetně jejich
likvidace. Blokové čištění se provádí na úsecích, na kterých byla prováděna zimní údržba komunikací a
chodníků. Celková délka ulic je cca 34.162 m a celková délka udržovaných chodníků je cca 17.454 m. Aby byla
zajištěna kvalita čištění bude provedeno ruční předčištění + dvojnásobné čištění strojově komunikací a chodníků.
Podle předpokládané hodnoty zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Kancelář úřadu navrhuje, aby byla zakázka zadávána 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 předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána čtyřem (4)
dodavatelům (návrh seznamu viz Příloha č. 2 tohoto návrhu). 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. Předpokládané plnění zakázky je duben - květen 2018. (viz. Harmonogram, který je
součástí Zadávacích podmínek). Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky a Zadávací dokumentace, viz
Přílohy tohoto návrhu. Dále Kancelář úřadu navrhuje Radě města, aby pro kontrolu a otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek, dle článku 8 písm. c)
Směrnice, ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise.
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Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Ing. Jiří Hlaváček

místostarosta města

2.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Odboru SMMI

3.

Martina Patočková

referent Kanceláře úřadu

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

pozice

1.

Ing. Milan Pour

starosta města

2.

Libuše Kovářová

zástupce vedoucího Odboru SMMI

3.

Ing. Jana Pokorná

referent Oddělení investic

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 136/2018
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2018“, která bude zadávána 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 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 Kanceláři úřadu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
d) schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů 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 5, proti 0, zdržel se 0.
1i) Veřejná zakázka „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“ Návrh na rozhodnutí o vyloučení
účastníků zadávacího řízení
Rada města na svém jednání č. 4/2018 dne 7. 2. 2018 usnesením č.57/2018 schválila znění Výzvy k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“ a zároveň, ve smyslu § 42 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen
„ZZVZ“), k provádění úkonů podle tohoto zákona pověřila komisi, tuto komisi ustavila a jmenovala členy
komise a náhradníky členů komise. Pro možnost přestěhování Úřadu práce České republiky z objektu Radnice
Milovice do objektu č.p. 347 a 348 v ul. Dukelská (stávající ordinace lékařů umístěné v objektu budou i nadále
zachovány) budou provedeny stavební úpravy v tomto objektu to je změny dispozičního řešení, úpravy vstupů
do objektu na bezbariérové, provedení nových vnitřních rozvodů elektro (silnoproudu a slaboproudu),
zdravotních instalací, vytápění (včetně změny z elektrického na plynové), vzduchotechniky a zateplení fasády
objektu (včetně výměny výplní okenních a dveřních otvorů) a podlahy v půdním prostoru objektu a bude
provedena výměna střešní krytiny. Součástí akce jsou i úpravy bezprostředního okolí objektu, tj. výstavba
parkovacích ploch, chodníků a provedení sadových úprav. Předmětem plnění zakázky je provedení stavby
s názvem „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“, v rozsahu podle projektové dokumentace (PD)
zpracované společností PSK TUZAR s.r.o, IČ 256 04 678, se sídlem Praha 5, Ostrovského 11, PSČ 150 00 a
podle položkového Soupisu prací, v souladu s podmínkami:
 Rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347/5
a 348/7, Milovice - Mladá“, vydaného Stavebním úřadem MěÚ Milovice, dne 22. 11. 2017, pod č.j.
SÚ/12384/17/Lan,
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 Rozhodnutí - stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347/5 a 348/7, Milovice
- Mladá, objekt D.5: Komunikace a zpevněné plochy“, vydaného Odborem dopravy MěÚ lysá nad Labem (jako
příslušným silničním stavebním úřadem) dne 16. 01. 2018, pod č.j. MULNL-OD/3083/2018/Uh.
Podle předmětu plnění zakázky, se dle ustanovení § 14 odst. 3 a § 22 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku na
stavební práce. Podle předpokládané hodnoty zakázky, se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která je zadávána
dle ustanovení „ZZVZ“. V souladu s ustanovením § 52 ZZVZ lze zakázku zadávat ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla a v zadávacích podmínkách
stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ, v tomto případě nejnižší nabídková
cena, v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ a v souladu s § 115 odst. 3 ZZVZ nejnižší nabídková ceny
včetně DPH. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky uvedený v zadávacích podmínkách byl stanoven
duben 2018, na pokyn zadavatele k předání staveniště, předpokládané ukončení plnění je v listopadu 2018,
s vazbou na poskytnutí podpory- dotace z Operačního programu Životní prostředí na spolufinancování zakázky.
V souladu s usnesením Rady města č. 57/2018 ze dne 7. 2. 2018 byla Výzvy k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace a Zadávací dokumentace (včetně jejích Příloh) na plnění zakázky, dne 27. 2. 2018, zveřejněna,
v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 ZZVZ, na profilu zadavatele a nad rámec požadavků ZZVZ byla Výzva
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zároveň zaslána těmto pěti (5) dodavatelům:
pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
Vysoké Mýto, Vysoké Mýto-Město,
1
BKN, spol. s r.o.
150 28 909
Vladislavova 29, PSČ 56 601
Cidlinská 920/4,
2
DKK Stav s. r. o.
273 49 187
Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Třebíč - Zámostí,
3
Kapucín - Realizace staveb, s.r.o.
255 59 583
Blahoslavova 97/10, PSČ 255
Půlkruhová 786/20, Vokovice
4
KONSIT a.s.
186 30 197
160 00 Praha 6
Sokolovská 41/7, Karlín,
5
Konstruktiva STAV s.r.o.
036 01 251
186 00 Praha 8
Lhůta pro podání nabídek končila dne 16. 3. 2018 v 9:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byla doručena obálka se čtyřmi (4) nabídkami účastníků, zapsaných v Seznamu účastníků zadávacího řízení
(kopie Seznamu viz Příloha č. 0):
Pořadí
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
doručení
/jméno a příjmení/
Horní Planá 16
1
KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
606 46 926
okres Český Krumlov, PSČ 238 26
Poříčí 247,
2
Auböck s.r.o.
260 89 785
373 81 Boršov nad Vltavou
Poděbradská 186/56, Hloubětín
3
GEDOST s.r.o.
241 38 258
198 00 Praha 9
4
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice 290 10 161
Komise se na svých jednáních sešla dvakrát dne 16. 3. 2019 a dne 27. 3. 2017. O své činnosti komise sepsala tyto
dokumenty: Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 26. 3. 2018, Protokol o jednání hodnotící komise ze
dne 16. 3. 2018, Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 27. 3. 2018 a Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 27.
3. 2018.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, Protokoly o jednání komise, se Zprávou o
hodnocení nabídek a s doručenými nabídkami, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 137/2018
Rada města
rozhoduje, na základě dokumentu zpracovaných komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“, která je zadávána ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) o vyloučení těchto účastníků zadávacího řízení, v souladu
s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ:
 účastníka č. 4 - SKL RECYKLOSTAV s.r.o., IČ 290 10 161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289 23
Milovice vzhledem k tomu, že účastníkem předložené doklady v nabídce nebyly účastníkem zadávacího řízení
objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele, podle § 46 ZZVZ,
 účastníka č. 1 - KOHOUT COMPANY, spol. s r.o., IČ 606 46 926, se sídlem Horní Planá 16, okres Český
Krumlov, PSČ 238 26 vzhledem k tomu, že účastníkem v nabídce předložené doklady k prokázání kvalifikace -

10

tj. profesní způsobilosti a technické kvalifikace nesplnily požadavky zadavatele na způsob jejich prokázání
uvedený v zadávacích podmínkách.
 účastníka č. 3 - GEDOST s.r.o., IČ 241 38 258, se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9
vzhledem k tomu, že účastníkem v nabídce předložené doklady k prokázání kvalifikace - tj. profesní způsobilosti
a technické kvalifikace nesplnily požadavky zadavatele na způsob jejich prokázání uvedený v zadávacích
podmínkách. Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Územní studie ÚS-10 – Pod Liškami
Starosta města Ing. Milan Pour předkládá návrh na schválení uzavření smlouvy k výkonu územně plánovací
činnosti se společností PRISVICH, s.r.o. Zastupitelstvo města Milovice na svém jednání dne 19. 6. 2017
projednalo záměr vybudování bazénu na území města. K původně zvolené lokalitě byla doručena řada
připomínek od osob spojených s projektem České krajiny, o.p.s., která na území města provozuje ohradu
s divokými koňmi a pratury, které namítali nevhodnost umístění tohoto projektu vedle ohrady. V měsíci červenci
2017 uskutečnil starosta města Milan Pour, místostarosta města Jiří Hlaváček a radní města Kristýna Bukovská
výjezd do obcí Horažďovice, Sušice a Dobřany, kde navštívili tam provozované bazény a biotop. Vzhledem
k námitkám společnosti Česká krajina, o.p.s. došlo k rozhodnutí prověřit možné umístění bazénu do jiné lokality
– tj. na pozemek parc. č. 1766 v k.ú. Milovice nad Labem, a to v návaznosti na možné umístění Biotopu, jak
bylo navrženo předchozí studií proveditelnosti. Zadání architektonické studie je překládáno v předchozím bodu
1h) místostarostou Ing. Hlaváčkem. Zastupitelstvo města Milovice na svém jednání dne 2.10.2017 pověřilo RM
dalším jednáním za účelem realizace zábavního parku dle záměru skupiny TNI Group, a.s. na pozemku parc. č.
1766 v k.ú. Milovice nad Labem. Umístění všech výše uvedených projektů na pozemek parc. č. 1766 v k.ú.
Milovice nad Labem se podle dosavadních podkladů jeví jako možné a vhodné. Vzhledem k tomu, že pro
umístění jakýchkoli staveb na pozemku parc. č. 1766 v k.ú. Milovice nad Labem je třeba pořídit územní studii
ÚS -10 za účelem prověření podrobnějšího vymezení pozemku a jeho využití, podrobnější umístění a prostorové
uspořádání staveb, podrobnější ochranu a rozvoj hodnota a podrobnější řešení veřejné infrastruktury, předkládá
starosta návrh na uzavření smlouvy s výkonným pořizovatelem.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 138/2018
Rada města
a) schvaluje uzavření smlouvy příkazní č. 38004 podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) na pořízení územní studie US-10 Milovice – Pod Liškami, stanovené a vymezené územním plánem
Milovic, mezi městem Milovice, IČO 00239453, a společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona
b) bere na vědomí informaci starosty města, že pořizovatelem územní studie US-10 Milovice – Pod Liškami
bude v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Milovice, který zajistil splnění kvalifikačních
požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků
společnosti PRISVICH, s.r.o.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Vladimír Vedral).

3. Regulační plán RP-01 Milovice
Starosta města Ing. Milan Pour předkládá návrh na schválení uzavření smlouvy k výkonu územně plánovací
činnosti se společností PRISVICH, s.r.o. Zastupitelstvo města Milovice na svém jednání dne 25. 3. 2018
schválilo svým usnesením č. 20/2018 pořízení regulační plánu RP-01. V souvislosti s tím předkládá starosta
města níže uvedený návrh na uzavření příkazní smlouvy s výkonným pořizovatelem.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 139/2018
Rada města
a) schvaluje uzavření smlouvy příkazní č. 38005 podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
na pořízení regulačního plánu RP-01 Milovice – Centrum, stanoveného a vymezeného územním plánem
Milovic, mezi městem Milovice, IČO 00239453, a společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona,
b) bere na vědomí informaci starosty města, že pořizovatelem regulačního plánu RP-01 Milovice – Centrum
bude v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Milovice, který zajistil splnění kvalifikačních
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požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků
společnosti PRISVICH, s.r.o.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Pozemky ve vlastnictví města
4a) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 1774/407 v k. ú. Milovice nad Labem, pod TS v ul.
Kaštanová, v části Mladá
Oddělení investic, Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) byla doručena nabídka
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na odkoupení pozemku parc.č. 1774/407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
10 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, (kopie nabídky viz Příloha č. 1). Na předmětném pozemku byla v minulosti
postavena distribuční trafostanice TS NB_1069, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., která byla
postavena pro možnost zásobování elektrickou energií v minulosti rekonstruované objekty v Rakouském táboře.
Předmětný pozemek se nachází v ulici propojující ul. Kaštanová s ul. Rakouská, v části Mladá (viz Příloha č. 2 Mapový podklad se zákresem umístění pozemku). Podle platného 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
předmětný pozemek umístěn v ploše označené BH tj. plochy pro bydlení v bytových domech, konkrétně BH3141. Po vzájemných jednáních mezi Odd. investic a společností ČEZ Distribuce, a.s., byl Odd. investic doručen
Znalecký posudek č. 7326/03/2018, ze dne 8. 3. 2018, o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1774/407, zpracovatel
posudku Ing. Miroslav Havranec, podle kterého je kupní cena za pozemek stanovena ve výši 10 440,00 Kč (tj.
1 044,00 Kč/1 m2). Kopie Znaleckého posudku viz Příloha č. 3. Na základě výše uvedeného, Odd. investic
navrhuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku parc.č. 1774/407 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 10 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, ve kterém budou uvedeny tyto podmínky k
prodeji:
 kupujícím bude společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02,
 celková kupní cena za pozemek ve výši 10 440,00 Kč (tj. 1 044,00 Kč za 1 m2 pozemku), je stanovena,
v souladu s § 39 odst. 2 zákona o obcích, podle Znaleckého posudku č. 7326/03/2018, ze dne 8. 3. 2018, o
obvyklé ceně pozemku parc.č. 1774/407, zpracovatel posudku Ing. Miroslav Havranec,
 kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Znaleckého posudku, Kupní smlouvy, Návrhu na vkladové
řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) a správní poplatek spojený
podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí,
 Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se
mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
Úplný text návrhu Záměru viz Příloha č. 4.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 140/2018
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku ve vlastnictví města Milovice, na kterém je
postavena distribuční trafostanice TS NB_1069, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., tj. pozemku
parc. č. 1774/407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města
Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4b) Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení mezi společností GasNet,
s.r.o. a Městem Milovice, v souvislosti s připravovanou stavbou „Komunitní dům seniorů (KODUS),
Milovice“
Město Milovice zadalo zpracování projektové dokumentace (PD) pro připravovanou stavbu „Komunitní dům
seniorů (KODUS), Milovice“ (na místě objektu bývalé Radnice č.p. 71 v ul. 5. května, v části Milovice).
Vzhledem k tomu, že objekt č. p. 71 bude demolován, přičemž v jeho obvodové stěně je umístěna skříň
s vývodem plynovodní přípojky, která je ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., zpracovatel PD požádal o
vyjádření této společnosti k návrhu PD (respekt o souhlas s provedením výše uvedené stavby). Společnost
GasNet, s.r.o. ve svém Stanovisku č. 5001679082 ze dne 02. 03. 2018 (dále jen „Stanovisko“) podmínila vydání
souhlasu se stavbou uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících (dále jen „Smlouva“), mezi společností GasNet, s.r.o., (jako vlastníkem plynárenského zařízení) a
Městem Milovice (jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení) a zároveň předložila návrh této
Smlouvy (kopie Stanoviska viz Příloha č. 1, návrh Smlouvy viz Příloha č. 2). V tomto případě se jedná o
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zkrácení přípojky, viz Příloha č. 3 - mapový podklad. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 70 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon) zajišťuje přeložku plynárenského zařízení a úhradu nákladů s přeložkou
souvisejících ten, kdo potřebu přeložky vyvolal, Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic
navrhuje Radě města aby schválila uzavření Smlouvy v předloženém znění.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 141/2018
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících,
mezi společností GasNet, s.r.o., IČ 279 35 311, 035, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
(jako vlastníkem plynárenského zařízení) a Městem Milovice (jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského
zařízení), v souvislosti s připravovanou stavbou „Komunitní dům seniorů (KODUS), Milovice“ v předloženém
znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Vladimír Vedral).
5. Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.
Na základě žádosti pana J. D. ze společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. předkládá Oddělení správy majetku
města a investic návrh projektu na pokrytí města Milovice vysokorychlostní sítí, která připojí domácnosti,
neziskové organizace i firmy ve městě. S tímto záměrem souvisí propojení všech vysílačů na území města
Milovice. Do celého záměru rádi zahrnou budoucí koordinaci s městem v konkrétních ulicích, sdílení nákladů na
výkopové práce a případně další investiční akce typu Smart City, metropolitní sítě, kamerové systémy, propojení
neziskových organizací. Signálem vysokorychlostního internetu je pokrytá část Mladá z 80% společností
FIBERNET, a.s., není pokryto území ,,stará“ část města Milovice a Benátecká Vrutice. Dle sdělení společnosti
FIBERNET, a.s. bude v pokrytí ostatních částí města pokračovat. Panu Daříkovi ze společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. bylo doporučeno Oddělením správy majetku města a investic sjednat koordinační schůzku.
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. přichází s novou technologií, ale je na rozhodnutí Rady města, zda
opět provádět výkopové práce.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 142/2018
Rada města
schvaluje návrh společnosti T - Mobile Czech Republic a.s. v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš).
6. Pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
Společnost PLANEO ELEKTRO – FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, požádala o povolení
umístění 20 ks reklamních panelů o rozměru 0,841 m x 0,594 m, na sloupy veřejného osvětlení v majetku města
Milovice (jedná se o sloupy VO č. 125, 126, 127, 497, 498, 499, 4105, 4106, 4107, 4108 ul. Armádní, v
Milovicích, které budou sloužit pro prezentaci reklamních akcí Planeo Elektro. Harmonogram výlepu viz
příloha. Rozsah 10 m2. Žádost je zpoplatněna dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství Čl. 6 Sazba poplatku písm. f) za umístění reklamních zařízení 20,00 Kč. Celková
částka za umístění reklamního zařízení činí 12 800,00 Kč. Reklamní zařízení splňuje všechny požadavky dle
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Reklamní zařízení
neobsahuje pornografii, porušování či nabádání k porušení zákonů, etiky, lidských práv či autorských práv viz
foto. Stejné reklamní zařízení Planeo Elektro využívá i v jiných městech.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 143/2018
Rada města
neschvaluje pronájem sloupů veřejného osvětlení č. 125, 126, 127, 497, 498, 499, 4105, 4106, 4107, 4108 ul.
Armádní, v Milovicích společnosti PLANEO ELEKTRO – FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01
Říčany.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se (Ing. Milan Pour, Ing. Vladimír Vedral).
7. Návrh na vyřazení majetku
Odbor SMMI, Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen Odd. SMM) předkládá návrh na vyřazení
majetku z evidence. Důvodem vyřazení majetku je stáří, opotřebovanost či poškození a tudíž jeho nefunkčnost.
Seznam navrženého majetku k vyřazení je uveden v příloze.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 144/2018
Rada města
a) schvaluje vyřazení předmětů z evidence majetku dle přiložené přílohy,
b) ukládá Odd. SMM provést vyřazení majetku z evidence uvedeného v příloze.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Návrh na vyslovení souhlasu s působením zástupce města Milovice ve výboru Honebního společenstva
Raštice
Kancelář úřadu předkládá návrh na vyslovení souhlasu s působením zástupce města Milovice ve výboru
Honebního společenstva Raštice, IČ: 475 28 711, se sídlem Čihadla č. p. 18, 289 26 Stará Lysá. Město Milovice
disponuje 51 hlasy z celkového počtu 1392 hlasů. V průběhu měsíce dubna bude svolána mimořádná valná
hromada, na které bude navrhováno odvolání stávající členů a jmenování nových členů výboru honebního
společenstva.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 145/2018
Rada města
a) bere na vědomí návrh na vyslovení souhlasu s působením zástupce města Milovice ve výboru Honebního
společenstva Raštice IČ: 475 28 711 se sídlem Čihadla č. p. 18, 289 26 Stará Lysá.
b) doporučuje ZM vyslovit souhlas s působením zastupitele města pana Miroslava Červinky ve výboru
Honebního společenstva Raštice IČ: 475 28 711 se sídlem Čihadla č. p. 18, 289 26 Stará Lysá.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Činnosti komisí Rady města
9a) Občanská komise části Benátecká Vrutice
Kancelář úřadu předkládá zápis z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice č. 3/2018 ze dne 15. 3.
2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 146/2018
Rada města
bere na vědomí zápis z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice č. 3/2018 ze dne 15. 3. 2018,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9b) Komise pro životní prostředí
Kancelář úřadu předkládá zápis z jednání Komise pro životní prostředí č. 3/2018 ze dne 21. 3. 2018
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 147/2018
Rada města
a) bere na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí č. 3/2018 ze dne 21. 3. 2018,
b) ukládá Kanceláři úřadu, aby předložila návrh na odstranění betonové zábrany u mostku přes Mlynařici a
nahrazení přírodním materiálem, dle doporučení komise Životního prostředí a předložila je na další jednání Rady
města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Udělení souhlasu s dočasnou střelnicí
Kancelář úřadu předkládá žádost pana Mgr. Z. M., v zastoupení za Klub mladých, o. s., Nymburk, Bedřicha
Smetany 55, 288 02, který žádá město Milovice o udělení souhlasu s dočasnou střelnicí na pozemcích města.
Tento souhlas souvisí s pořádáním kulturní historické akce „Oslavy osvobození v roce 1945 – Milovice 2018“,
která se bude konat dne 5. 5. 2018 ve městě Milovice. Pořadatelé se zaručují, že uvedou prostor do původního
stavu, a že nedojde k poškození městského majetku. Součástí této žádosti je vyjádření ke zvláštnímu užívání
silnic č. 80/2018 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., jejíž přílohou je situační nákres –
zákres pozemkové fotomapy ukázkové střelnice Milovice a provozní řád.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 148/2018
Rada města
a) schvaluje pořádání historické kulturní akce „Oslavy osvobození v roce 1945 – Milovice 2018“, která se bude
konat dne 5. 5. 2018, v prostoru, který je vyznačen v situačním nákresu předložený Krajskou správou a údržby
silnic Středočeského kraje, p. o.,
b) uděluje souhlas se zřízením dočasné ukázkové střelnice na pozemcích města v souvislosti s pořádáním akce
uvedené v bodu a) tohoto usnesení, s podmínkou, že prostor bude uveden do původního stavu a že nedojde
k poškození městského majetku.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček).

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 4. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 4. 4. 2018
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