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. 1/2016 ze dne 15. 2. 2016
Usnesení č. 1/2016
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Bc. Ondřeje Matouše a Ing. Vladimíra Vedrala.
Usnesení č. 2/2016
Zastupitelstvo města Milovice
volí do návrhové komise zastupitele JUDr. Kristýnu Bukovskou a Miroslava Červinku st.
Usnesení č. 3/2016
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Prezentace činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016
4. Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2016/ZM
5. Dotace pro Neziskové organizace v roce 2016 a vyúčtování dotací za r. 2015.
6. Prodej bytu č. 4, v č. p. 319, ul. Dukelská, Milovice
7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
8. Zápisy Finančního výboru Zastupitelstva města
9. Diskuze
10. Závěr
Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí prezentaci činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016.
Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM.
Usnesení č. 6/2016
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje znění Přílohy č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše
poplatku za komunální odpad pro r. 2016 na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů
na poplatníka ve výši cca 240,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2016.
Usnesení č. 7/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2016/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) bere na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2015/RM.
Usnesení č. 8/2016
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje hlasování o každé položce u Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti
kultury a sportu - zvlášť.
Usnesení č. 9/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
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organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci Horolezecký odd. Alpíci, ve
výši 79.000,- Kč.
Usnesení č. 10/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci SDH Milovice, ve výši
57.400,- Kč.
Usnesení č. 11/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci Target sport Milovice, ve
výši 217.000,- Kč.
Usnesení č. 12/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci AFK Milovice – fotbal
celoroční činnost, ve výši 199.000,- Kč.
Usnesení č. 13/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci MHK Milovice, ve výši
60.000,- Kč.
Usnesení č. 14/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci Sokol Milovice, ve výši
351.000,- Kč.
Usnesení č. 15/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci AFK Milovice – provoz a
údržba, ve výši 332.000,- Kč.
Usnesení č. 16/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č. 4 v č. p. 319, která je součástí domů č. p. 318 a 319 v
ul. Dukelská, Milovice o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou podlahové plochy
73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100 (3,25) k pozemkům
parc.č.707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m², vše v k.ú. Milovice nad Labem, za cenu 800.000,- Kč ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.
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Usnesení č. 17/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zápis č. 1/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 26. 1. 2016.
Usnesení č. 18/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zápis č. 1/2016, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne 27. 1. 2016.

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Ondřej Matouš
Ing. Vladimír Vedral

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. 1/2016
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 1/2016, konaného v úterý dne 15. 2. 2016
od 18.00 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508
Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil v 18.00 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 12
členů Zastupitelstva města Milovice. Omluven je pan Lukáš Pilc a Jiří Fiala, během jednání dorazí pan
Mgr. Zdeněk Milata. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech bodech programu.
Následně starosta města Milovice určil zapisovatele dnešního jednání:
Zapisovatelkou byla určena:
Tereza Vykoukalová – asistentka kanceláře úřadu,
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:
Bc. Ondřej Matouš a Ing. Vladimír Vedral.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 1/2016
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Bc. Ondřeje Matouše a Ing. Vladimíra Vedrala.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Miroslav
Červinka), proti 0, zdržel se 1 (Bc. Ondřej Matouš).
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 st.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 2/2016
Zastupitelstvo města Milovice
volí do návrhové komise zastupitele JUDr. Kristýnu Bukovskou a Miroslava Červinku st.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej Matouš, Miroslav Červinka),
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. 9/2015, ze
dne 14. 12. 2015, byl vyhotoven dne 21. 12. 2015 a téhož dne byl rozeslán členům Zastupitelstva města
k připomínkování.
Stanovený termín pro připomínky byl pondělí 28. 12. 2015 do 12:00 hodin. Ve stanoveném termínu nebyla
doručena žádná připomínka. Zápis po odsouhlasení ověřovateli byl zveřejněn na webových stránkách Města
Milovice společně se zvukovou nahrávkou celého průběhu jednání Zastupitelstva města, dne 29. 12. 2015.
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Starosta města předložil program veřejného jednání Zastupitelstva města, který doplnil o bod - Prezentace
činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016, který zařadil jako bod č. 1.
Následně přečetl doplněný program veřejného jednání ZM č. 1/2016:
18:10 hod. zastupitel Mgr. Zdeněk Milata dorazil na veřejné jednání Zastupitelstvo města.
Návrh programu jednání:
1. Prezentace činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016
4. Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2016/ZM
5. Dotace pro Neziskové organizace v roce 2016 a vyúčtování dotací za r. 2015.
6. Prodej bytu č. 4, v č. p. 319, ul. Dukelská, Milovice
7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
8. Zápisy Finančního výboru Zastupitelstva města
9. Diskuze
10. Závěr
Starosta města se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva návrh na doplnění programu.
Starosta města nechal hlasovat o návrhu programu jednání.
Usnesení č. 3/2016
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Prezentace činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016
4. Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2016/ZM
5. Dotace pro Neziskové organizace v roce 2016 a vyúčtování dotací za r. 2015.
6. Prodej bytu č. 4, v č. p. 319, ul. Dukelská, Milovice
7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
8. Zápisy Finančního výboru Zastupitelstva města
9. Diskuze
10. Závěr
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Starosta města dále navrhl, aby k jednotlivým bodům programu probíhala po důvodové zprávě diskuze s tím, že
je navrhováno omezení, v souladu s § 8, bodu 12, Jednacího řádu Zastupitelstva města, tj. k téže věci nikdo
nemůže mluvit vícekrát než 2x a doba vystoupení je max. 3 minuty. Toto omezení navrhuje z důvodu rozsahu
bodů dnešního jednání. Dále pan starosta upozornil, že podle § 12 Jednacího Řádu Zastupitelstva města nesmí
nikdo rušit průběh jednání.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje navrhované omezení, v souladu s § 8, bodu 12, Jednacího řádu Zastupitelstva města, tj. k téže věci
nikdo nemůže mluvit vícekrát než 2x a doba vystoupení je max. 3 minuty.
Hlasování: pro 7 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Bc. Petr
Černý, Bc. Ondřej Matouš, Miroslav Červinka), proti 1 (Radek Wenzl), zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Ing.
Aleš Smeták, František Vágner, Patrik Roth, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh nebyl schválen.
Starosta přistoupil k přednesení prvního bodu jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2016.
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Záznam z průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice
k jednotlivým bodům schváleného programu
1. Prezentace činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016
Starosta města předal slovo paní J. T. zástupci dětského Zastupitelstva města, aby za pomocí prezentace
představil členům Zastupitelstva města činnost Dětského zastupitelstva na rok 2016.
Učitelka J. T. představila členům Zastupitelstva města dětské Zastupitelstvo a následně předala žákům základní
školy T. G. Masaryka slovo, aby představili své projekty, kterým se věnují během školního roku.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí prezentaci činnosti dětského Zastupitelstva města na rok 2016.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
2. Kontrola plnění usnesení ZM
Starosta města předložil členům zastupitelstva města Kontrolu plnění usnesení ZM:
Usnesení č. 117/2015
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Bc. Ondřeje Matouše a Mgr. Zdeňka Milatu.
Plnění: Zápis z veřejného jednání ZM č. 9/2015, byl ověřen dne 29. 12. 2015 a téhož dne byl zveřejněn na
webových stránkách města Milovice.
Usnesení č. 119/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER, SE a
EUDOXUS s. r. o.
3. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH
obcí Středočeského kraje
4. Návrh Rozpočtového opatření č. 9/2015/ZM
5. Návrh Rozpočtu města Milovice na rok 2016
6. Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2017 – 2019
7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
8. Zápisy Finančního výboru Zastupitelstva města
9. Diskuze
10. Závěr
Plnění: Program veřejného jednání ZM byl zveřejněn na Úřední desce, informačních deskách a webových
stránkách města Milovice dne 4. 12. 2015.
Usnesení č. 122/2015
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi společností LOHANER, SE, IČ 283 95 239, se sídlem Praha 3 Žižkov, Koněvova 1965/208, PSČ 130 00 (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž
předmětem je převod vlastnictví k pozemkům kde byly provedeny sadové úpravy, vybudovány komunikace a
zpevněné plochy, v rámci stavby „Bytový dům objekt „C3,C4“ - Armádní - II. etapa“, v předloženém znění,
b) schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi společností EUDOXUS s.r.o., IČ 015 74 108, se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž
předmětem je převod vlastnictví k infrastruktuře (veřejné osvětlení), která byla vybudována v rámci stavby
„Bytový dům objekt „C3,C4“ - Armádní - II. etapa“, v předloženém znění.
Plnění: Kupní smlouva byla zaslána protistraně k odsouhlasení. Smlouva bude podepsána v příštím týdnu.
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Usnesení č. 123/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH
obcí Středočeského kraje“.
Plnění: Výpis usnesení ZM byl zaslán na Středočeský kraj, prostřednictvím pošty. Následně byla účelová dotace
zaúčtována.
Usnesení č. 124/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2015/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Rozpočtové opatření bylo zveřejněno na webových stránkách města Milovice dne 29. 12. 2015 a téhož
dne bylo proúčtováno.
Usnesení č. 125/2015
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje Rozpočet města Milovice na rok 2016 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) schvaluje Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení a
pověřuje Radu města k provádění následných změn tohoto plánu.
Plnění: Rozpočet města na rok 2016 byl zveřejněn na webových stránkách města Milovice dne 29. 12. 2015.
Usnesení č. 127/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2017-2019 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2017 – 2019 byl zveřejněn na webových stránkách města
Milovice dne 29. 12. 2015.
Usnesení č. 128/2015
Zastupitelstvo města Milovice
a) bere na vědomí Zápis č. 11/2015, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 18. 11. 2015 a
Zápis č. 12/2015, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne10. 12. 2015,
b) ukládá ve věci kontroly vyúčtování energií v budově č. p. 507, Radě města řešit tuto situaci ve spolupráci
s odborem Správy majetku města a investic,
c) ukládá odboru Správy majetku města a investic provést odečty energií do 31. 12. 2015.
Plnění: Zápis z veřejného jednání ZM byl zaslán předsedovi výboru města Milovice dne 29. 12. 2015,
prostřednictvím e-mailu. Téhož dne byly úkoly předány na odbor Správy majetku města a investic a následně byl
zápis KV ZM projednán na RM č. 1/2016, dne 6. 1. 2016.
Usnesení č. 129/2015
Zastupitelstvo města Milovice
a) bere na vědomí Zápis č. 11/2015, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne 25. 11. 2015 a
Zápis č. 12/2015, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva měst, ze dne 09. 12. 2015,
b) schvaluje Plán práce a hlavních činností Finančního výboru ZM Milovice na rok 2016.
Plnění: Zápis z veřejného jednání ZM byl zaslán předsedovi výboru města Milovice dne 29. 12. 2015,
prostřednictvím e-mailu.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
3. Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016
Starosta města uvedl, že Zastupitelstvo města Milovice na svém jednání č. 9, dne 14. 12. 2015 vydalo usnesení č.
125/2015, kterým schválilo rozpočet města pro rok 2016. Součástí rozpočtu byly i předpokládané náklady na
odvoz a likvidaci odpadu vzniklých na území města Milovice v roce 2016. V částce bylo počítáno i s výší
poplatku na jednoho poplatníka pro rok 2016, který by činil 600,- Kč s tím, že doplatek skutečných nákladů na
poplatníka ve výši cca 240,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2016. Odbor SMMI, Oddělení správy
majetku města Milovice (dále jen Odd. SMM) předkládá Zastupitelstvu města návrh na schválení znění Přílohy
č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, jejíž součástí je tato příloha.
Navrhovaná výše poplatku na jednoho poplatníka pro rok 2016 byla součástí předpokládaných celkových
nákladů na odvoz a likvidaci odpadu pro rok 2016. Zastupitelstvem města byla celková částka za odvoz a
likvidaci odpadu v roce 2016 schválena. Vzhledem k tomu, že poplatek na jednoho poplatníka pro rok 2016 je
stejný jako v loňském roce, není nutné OZV novelizovat, pouze aktualizovat znění Přílohy č. 1 k této OZV.
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Rada města dne 06. 1. 2016 navrhla ZM schválit znění Přílohy č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální
odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2016 na jednoho poplatníka v částce
600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši cca 240,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok
2016.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 664/2011 ze dne 24. 11. 2011:
a) vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 O poplatku za komunální odpad, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 3/2009,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 O poplatku za komunální
odpad, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009.
Usnesení ZM č. 76/2011 ze dne 19. 12. 2011:
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, které je přílohou tohoto
usnesení, a kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2009
Usnesení RM č. 554/2012 ze dne 05. 11. 2012:
a) vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012, kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně závazné
vyhlášky č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 , kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně
závazné vyhlášky č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení ZM č. 79/2012 ze dne 03. 12. 2012:
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění příloha č. 1 OZV 6/2011 o poplatku za komunální
odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2013 na jednoho poplatníka
v částce 600,- Kč.
Usnesení RM č. 583/2013 ze dne 30. 10. 2013:
a) vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se mění
Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za
komunální odpad pro r. 2014 na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na
poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2014,
b) doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o
poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2014 na
jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen
z rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení ZM č. 126/2013 ze dne 03. 12. 2013:
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za
komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2014 na jednoho
poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen
z rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení RM č. 661/2014 ze dne 27. 11. 2014:
a) bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o poplatku za komunální odpad, kterou se mění
Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za
komunální odpad pro r. 2015 na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na
poplatníka ve výši cca 222,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2015,
b) doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o
poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2015 na
jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka v předpokládané výši cca
222,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2015.
Usnesení ZM č. 110/2014 ze dne 5. 12. 2014:
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za
komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2015 na jednoho
poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen z
rozpočtu města na rok 2015.
Usnesení RM č. 12/2016 ze dne 06. 01. 2016:
Navrhuje ZM schválit znění Přílohy č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se
stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2016 na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek
skutečných nákladů na poplatníka ve výši cca 240,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Stanovenou výší poplatku za likvidaci komunálního odpadu na jednoho poplatníka bude rozpočet dotčen částkou
cca 2,6 mil. Kč, která nebude poplatkem pokryta.
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Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 6/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje znění Přílohy č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše
poplatku za komunální odpad pro r. 2016 na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů
na poplatníka ve výši cca 240,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
4. Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2016/ZM
Místostarosta města, pan Ing. Jiří Hlaváček předložil členům Zastupitelstva města Rozpočtové opatření č.
1/2016/ZM.
Příjmy:
Přijaté dotace:
4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
Krajský úřad Středočeského kraje zaslal dne 27. 1. 2016 schválení příspěvku na výkon státní správy pro rok
2016 v částce 4.718,5 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2016 je na položce 4112 – Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci
souhrnného dotačního vztahu, schválena částka ve výši 4.580 tis. Kč (dle roku 2015). Rozdíl činí 138,5 tis. Kč.
O tuto částku se sníží schodek rozpočtu.
Rozpočtovým opatřením se schodek rozpočtu sníží o částku 138,5 tis. Kč.
Rada města Milovice projednala návrh rozpočtového opatření na svém jednání dne 3. 2. 2016 a ve finančním
výboru byl projednán dne 27. 1. 2016.
V materiálech máte přiloženu kopii rozpočtového opatření č.10/2015/RM, které schválila rada města dne 6. 1.
2016 usnesením č.7/2016.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 7/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2016/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
b) bere na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2015/RM.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
5. Dotace pro Neziskové organizace v roce 2016 a vyúčtování dotací za r. 2015
1. místostarosta města, pan Bc. Ondřej Matouš předložil členům Zastupitelstva města Dotace pro Neziskové
organizace v roce 2016 a vyúčtování dotací za r. 2015.
Návrh na poskytnutí dotací nad 50. tis Kč z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 položky 3429 5229 – Dotace
neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu je předkládán v souladu se směrnicí
č. 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice schválené Komisí pro kulturu sport a školství a dále
usnesením RM č. 4/2016 ze dne 3. 2. 2016 na základě doručených žádostí viz tabulka č. 1b. a informace o stavu
průběžného vyúčtování.
Dosavadní přijatá usnesení RM:
Usnesení RM č. 57c)/2016:
c) schvaluje poskytnutí dotací k čerpání v celkové výši 1.489.400,- Kč z rozpočtu Města Milovice na rok 2016
položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle
Směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – v souladu s programem č. 1a, 1b Podpora
celoročních aktivit pro občany města Milovice.
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Ekonomický dopad na rozpočet města:
Z rozpočtu města na rok 2016 bude z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným
organizacím v oblasti kultury a sportu pro celoroční činnost – program 1b, bude vyplacena částka v celkové výši
1 295 400,-Kč.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Radek Wenzl uvedl do zápisu, že je členem organizace „Horolezecký odd. Alpíci“ a 1. Místostarosta Bc. Ondřej
Matouš uvedl, že je členem organizace „Sokol Milovice“.
JUDr. Kristýna Bukovská vznesla protinávrh, aby se o každé poskytnuté částce – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – hlasovalo zvlášť.
1. místostarosta Bc. Ondřej Matouš nechal o protinávrhu paní JUDr. Bukovské hlasovat:
Usnesení č. 8/2016
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje hlasování o každé položce u Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti
kultury a sportu - zvlášť.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
1. místostarosta města nechal o návrhu hlasovat:
Usnesení č. 9/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci Horolezecký odd. Alpíci ve
výši 79.000,- Kč.
Hlasování: pro 12 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Bc. Ondřej Matouš, Mgr.
Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 1 ( Radek Wenzl).
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 10/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci SDH Milovice ve výši
57.400,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 11/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci Target sport Milovice ve výši
217.000,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 12/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
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organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci AFK Milovice – fotbal
celoroční činnost ve výši 199.000,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 13/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci MHK Milovice ve výši
60.000,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 14/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci Sokol Milovice ve výši
351.000,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 15/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2016 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2015 Poskytování dotací z
rozpočtu města Milovice - Program č. 1b podpora celoroční činnosti pro organizaci AFK Milovice – provoz a
údržba ve výši 332.000,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
6. Prodej bytu č. 4, v č. p. 319, ul. Dukelská, Milovice
Starosta města uvedl, že usnesením Rady města č. 566/2015, RM č. 35/2015 ze dne 24.09.2015 bylo schváleno
opakované zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - bytové jednotky č.4 v č.p.319 , která je součástí domů č.p.
318 a 319 v ul. Dukelská, Milovice o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou
podlahové plochy 73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100
(3,25) k pozemkům parc.č. 707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m², vše v k.ú. Milovice nad Labem, za
cenu 990.000,- Kč. Záměr byl vyvěšen 05. 10. 2015 a sejmut 30. 12. 2015 a nebyla k němu doručena žádná
nabídka. Oddělení správy majetku města zajistilo vypracování orientačního rozpočtu na opravu tohoto bytu
firmou Martin Hotovec, Ostrá. Hrubý odhad oprav včetně DPH by činil cca 334.000,-Kč s tím, že pokud by se
počítalo s plynovým vytápěním, částka by se navýšila o vyvložkování komínu, provedení stoupaček v domě a
pořizovací cenu plynového kotle. Oddělení SMM požádalo Radu města o vyjádření, jak dále postupovat ve věci
výše uvedené bytové jednotky, zda jednotku opravit, nebo snížit prodejní cenu a opětovně zveřejnit Záměr na
dobu vyvěšení do 30. 12. 2016.
Rada města dne 03. 02. 2016 na svém jednání č. 4 rozhodla o předání věci k projednání Zastupitelstvu města.
Z tohoto důvodu je Zastupitelstvu předkládán tento návrh.
Dosavadní rozhodnutí RM:
Usnesení RM č. 247/2015:
a) bere na vědomí informaci o vlastnictví volné bytové jednotky,
b) ukládá Oddělení správy majetku města předložit Radě města ke schválení Záměr o prodeji bytové jednotky č.
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4 v č. p. 319, která je součástí domů č. p. 318 a 319 v ul. Dukelská, Milovice, o velikosti 2+1 s příslušenstvím
+ sklep a sklepní kóje s výměrou podlahové plochy 73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech
domů a pozemků parc. č. 707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m² vše v k.ú. Milovice nad Labem za cenu
1.200.000,- Kč.
Usnesení RM č. 278/2015:
schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č.4 v č.p.319, která je součástí domů č.p. 318 a 319 v
ul. Dukelská, Milovice, o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou podlahové plochy
73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100 (3,25) k pozemkům
parc. č. 707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m² vše v k.ú. Milovice nad Labem za cenu 1.200,000,- Kč, ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení RM č. 354/2015:
schvaluje opětovné zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č.4 v č. p. 319, která je součástí domů č. p.
318 a 319 v ul. Dukelská, Milovice o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou
podlahové plochy 73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100
(3,25) k pozemkům parc.č.707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m² vše v k.ú. Milovice nad Labem za cenu
1.200,000,- Kč, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení RM č. 452/2015:
schvaluje opětovné zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č. 4 v č. p. 319, která je součástí domů č. p.
318 a 319 v ul. Dukelská, Milovice o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou podlahové
plochy 73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100 (3,25)
k pozemkům parc.č.707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m², vše v k.ú. Milovice nad Labem, za cenu
1.200,000,- Kč ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení RM č. 491/2015:
schvaluje opětovné zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č.4 v č.p.319, která je součástí domů č. p. 318
a 319 v ul. Dukelská, Milovice, o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou podlahové
plochy 73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100 (3,25) k
pozemkům parc. č. 707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m², vše v k.ú. Milovice nad Labem, za cenu
990.000,- Kč ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 566/2015:
Rada města
a) schvaluje opětovné zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č.4 v č.p.319, která je součástí domů č.p.
318 a 319 v ul. Dukelská, Milovice o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou
podlahové plochy 73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100
(3,25) k pozemkům parc.č.707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m², vše v k.ú. Milovice nad Labem, za
cenu 990.000,- Kč ve znění, které je přílohou tohoto usnesení a
b) ukládá odd. SMM zajistilo vyvěšení inzerce po dobu 1 měsíce na inzertním portálu sreality.cz.
Usnesení RM č. 37/2016:
Rada města
doporučuje Zastupitelstvu města zvážit, zda tento byt dát do prodeje za nižší cenu či tento byt opravit.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Částka za prodej výše uvedeného bytu bude příjmem do rozpočtu města.
Částkou za opravu bytu bude dotčen rozpočet města částkou cca 334.000,-Kč
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 16/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji bytové jednotky č. 4 v č. p. 319, která je součástí domů č. p. 318 a 319
v ul. Dukelská, Milovice o velikosti 2+1 s příslušenstvím + sklep a sklepní kóje s výměrou podlahové plochy
73,50 m² a podílu o velikosti 12/100 na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100 (3,25) k pozemkům
parc. č. 707 o výměře 181 m² a 708 o výměře 191m², vše v k. ú. Milovice nad Labem, za cenu 800.000,- Kč ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav
Červinka), proti 1 (JUDr. Kristýna Bukovská), zdržel se 1 (Radek Wenzl).
Návrh byl schválen.
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7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Starosta města předal slovo předsedovi Kontrolního výboru ZM, panu Františku Vágnerovi, který uvedl, že
zastupitelům je předkládán zápis č. 1/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, které se
uskutečnilo dne 26. 1. 2016.
Dosavadní přijatá usnesení RM:
Usnesení RM č. 54/2016 ze dne 3. 2. 2016:
a) bere na vědomí Zápis č. 1/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 26. 01. 2016
b) žádá Kontrolní výbor, aby odpovědi na své dotazy nejprve požadoval po vedoucích příslušných oddělení
městského úřadu a teprve, pokud mu nebudou poskytnuty, o tyto odpovědi žádal vedení města,
c) předkládá Zápis č. 1/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města na veřejné jednání
Zastupitelstva města č. 1/2016,
d) sděluje kontrolnímu výboru, že dle vyjádření vedoucí ekonomického oddělení město Milovice v roce 2015
nevybralo poplatek ze vstupného paušální částkou od žádného subjektu Zastupitelstva města č. 1/2016.
19:26 hod. - Zastupitel Radek Wenzl opustil veřejné jednání Zastupitelstvo města.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 17/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zápis č. 1/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 26. 1. 2016.
Hlasování: pro 12 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Bc. Ondřej Matouš, Mgr.
Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
19:28 hod. - zastupitel Radek Wenzl se vrátilo zpět na veřejné jednání Zastupitelstvo města.
8. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
Starosta města předal slovo předsedovi Finačního výboru ZM, panu Mgr. Zdeňku Milatovi, který uvedl, že
zastupitelům je předkládán zápis č. 1/2016, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, které se
uskutečnilo dne 27. 1. 2016.
Dosavadní přijatá usnesení RM:
Usnesení RM č. 55/2016 ze dne 3.2.2016:
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č. 1/2016, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne 27. 1. 2016,
b) předkládá Zápis č.1/2016, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města na veřejné jednání Zatupitelstva
města č.1/2016.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 18/2016 :
Zastupitelstvo města Milovice
bere na vědomí zápis č. 1/2016, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne 27. 1. 2016.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Ing. Aleš
Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Radek Wenzl, Bc. Ondřej
Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
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9. Diskuze
Diskuze z veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2016,
bude zaznamenána na zvukovém záznamu z jednání.
20:25 hod. - Zastupitelka Mgr. Ludmila Šimková opustila veřejné jednání Zastupitelstva města.
10. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20:55 hodin.

Zapsala:

Tereza Vykoukalová
asistentka kanceláře úřadu

Zpracoval:

………………………………….

Ing. Milan Pour
starosta města

……………………………………..

Marie Znamenáčková
asistentka kanceláře úřadu
…………………………………
Zápis z jednání byl ověřen dne ……………..
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Ondřej Matouš

…………………..

Ing. Vladimír Vedral
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