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. 13/2018
konaného dne 18. 4. 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.
Mgr. Ondřej Matouš se dostaví v průběhu jednání.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění Rady města
2. Byty ve vlastnictví města
3. Pozemky ve vlastnictví města
4. Veřejné zakázky
5. Uznání dluhu a žádost o splátkový kalendář
6. Žádost o provedení opravy podlahy v nebytovém prostoru ul. Dukelská 347 – gynekologie
7. Ztráty a nálezy – návrh na likvidaci věcí po uplynutí úložní lhůty
8. Nahrazení betonové zábrany u Kamenného mostku přes Mlynařici v Benátecké Vrutici
9. Žádost o povolení pořádání oslavy v prostoru sportovního areálu
10. Ukončení nájemní smlouvy na reklamní zařízení
11. Žádost o hlášení v místním rozhlase
12. Činnosti komisí Rady města
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 164/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro4, proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola plnění Rady města
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 9/2018, 10/2018 a
11/2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 165/2018
Rada města
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Rady města č. 9/2018 a 10/2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Byty ve vlastnictví města
2a) Žádost o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá
Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) předkládá Radě
města žádost (osobní údaj vymazán), doručena 04.04.2018), současného nájemce bytu (jedná se o byt velikosti
2+kk s celkovou výměrou podlahové plochy 45,03 m2) v ul. Braniborská v části Mladá, o postoupení členství
v Bytovém družstvu Mladá a s tím související pronájem družstevního bytu ulice Braniborská, Milovice – Mladá,
na (osobní údaj vymazán). (osobní údaj vymazán) zároveň předkládá Přihlášku za člena Bytového družstva
Mladá.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 166/2018
Rada města
a) schvaluje převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Mladá z (osobní údaj vymazán), trvale bytem
Milovice část Mladá, na (osobní údaj vymazán), bytem Praha,
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b) vyslovuje souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, (osobní údaj vymazán), bytem
Praha, byla uzavřena nájemní smlouva k bytu v ulici Braniborská, 289 23 Milovice – Mladá.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2b) Žádost o výměnu bytu
Na Městský úřad Milovice, byla dne 12. 4.2018 doručena žádost nájemců bytu ul. Topolová o výměře 49,50
m2, (osobní údaj vymazán), a (osobní údaj vymazán), o výměnu stávajícího bytu za byt větší, a to z důvodu
rozšíření rodiny. (osobní údaj vymazán), (osobní údaj vymazán), jsou nájemci městského bytu od 1.8.2011. Po
celou dobu trvání nájmu jsou povinnosti nájemníka řádně plněny, nejsou v prodlení s úhradou nájmu ani služeb.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 7. 2018 s výší nájemného 70 Kč/m2 . Město Milovice má
v současné době uvolněný byt v ul. Lesní o velikosti 3+1 s výměrou 112,80 m2. Nájemné bude stanoveno ve
stávající výši za m2, t.z. 70 Kč. Z tohoto důvodu navrhuje Odd. SMM vyhovět žádosti (osobní údaj vymazán) a
(osobní údaj vymazán) a stávající byt ve vlastnictví města Milovice vyměnit za byt větší, též ve vlastnictví města
Milovice. Nájemci mají složenou peněžitou jistotu na byt č. 2 ve výši 17 175 Kč a berou na vědomí, že v případě
schválení výměny bytu bude třeba tuto doplatit, a to do 10 ti dnů od obdržení usnesení Rady města. Uvolněný
byt bude nabídnut k pronájmu formou zveřejněného Záměru o pronájmu bytu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 167/2018
Rada města
a) schvaluje výměnu bytu ve vlastnictví města Milovice, v ul. Topolová, Milovice-Mladá, za byt v ul. Lesní, s
(osobní údaj vymazán) a (osobní údaj vymazán) s tím, že doplatek peněžité jistoty bude uhrazen nejpozději do
10 dnů od obdržení usnesení Rady města,
b) ukládá Odd. SMM uzavřít smlouvu o pronájmu bytu s (osobní údaj vymazán) a (osobní údaj vymazán) na byt
v ul. Lesní, Milovice-Mladá, po doplacení peněžité jistoty.
Hlasování: pro 3 proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).
2c) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 23, v č. p. 603, ul. Průběžná, Milovice – Mladá
Usnesením č. 82/2018, Rady města č. 7/2018 ze dne 5. 3. 2018 bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem bytu
č. 20 č. p. 603, ulice Průběžná, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 9. 3. 2018 a v termínu pro podání
nabídek bylo doručeno patnáct nabídek. Po otevření obálek s nabídkami předkládá OSMMI radě města své
stanovisko k doručeným nabídkám.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 168/2018
Rada města
ukládá Odd. SMM vyzvat uchazeče (osobní údaj vymazán), trvale bytem Milovice, aby doplnil požadované
informace potřebné k uzavření nájemní smlouvy. Po doplnění bude uzavřena nájemní smlouva, a to na dobu
určitou jednoho roku s cenou za m² ve výši podané cenové nabídky. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena
max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nebudou splněny
podmínky, nebo vybraný uchazeč odstoupí od podané nabídky, bude osloven následující v pořadí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2d) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 24, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice - Mladá
Usnesením č. 82/2018, Rady města č. 7/2018 ze dne 5. 3.2018 bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem bytu
č. 24 č. p. 619, ulice Lesní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 9. 3. 2018 a v termínu pro podání
nabídek bylo doručeno čtrnáct nabídek.
Po otevření obálek s nabídkami předkládá OSMMI radě města své stanovisko k doručeným nabídkám.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 169/2018
Rada města
ukládá Odd. SMM vyzvat uchazeče (osobní údaj vymazán), trvale bytem Milovice, aby doplnila požadované
informace potřebné k uzavření nájemní smlouvy. Po doplnění bude uzavřena nájemní smlouva, a to na dobu
určitou jednoho roku s cenou za m² ve výši podané cenové nabídky. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena
max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nebudou splněny
podmínky, nebo vybraný uchazeč odstoupí od podané nabídky, bude osloven následující v pořadí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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2e) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 20, v č. p. 603, ul. Průběžná, Milovice – Mladá
Usnesením č. 82/2018, Rady města č. 7/2018 ze dne 5. 3. 2018 bylo schváleno zveřejnění Záměru na nájem bytu
č. 20 č. p. 603, ulice Průběžná, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 9. 3. 2018 a v termínu pro podání
nabídek bylo doručeno dvacetčtyři nabídek. Po otevření obálek s nabídkami předkládá OSMMI radě města své
stanovisko k doručeným nabídkám.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 170/2018
Rada města
ukládá Odd. SMM vyzvat uchazeče (osobní údaj vymazán), trvale bytem Milovice, aby doplnila požadované
informace potřebné k uzavření nájemní smlouvy. Po doplnění bude uzavřena nájemní smlouva, a to na dobu
určitou jednoho roku s cenou za m² ve výši podané cenové nabídky. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena
max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nebudou splněny
podmínky, nebo vybraný uchazeč odstoupí od podané nabídky, bude osloven následující v pořadí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Pozemky ve vlastnictví města
3a) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 411 a 408 v k. ú. Milovice nad Labem
Společnost EJK s.r.o, IČ 006 63 115, se sídlem Dražice nad Jizerou 75, PSČ 294 71, na základě zmocnění
společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen
„Odd. investic“) návrh Smlouvy č. IZ-12-6001023/VB/01/ o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 411 a 408 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice
(jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou). Smlouva
je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby zařízení distribuční soustavy NN s názvem
„Milovice, přeložka kNNp.č. 408, 4011“. Jedná se o přeložku stávajícího kabelového vedení NN jako městem
vyvolanou investici v souvislosti s připravovanou stavbou-projektem „Komunitní dům seniorů (KODUS),
Milovice“ (na místě objektu bývalé Radnice č.p. 71 v ul. 5. května, v části Milovice. Trasa přeložky kabelového
vedení je patrná z mapového podkladu, tj. Situační výkres 1 : 500 (viz Příloha č. 1), přičemž trasa přeložky i
hloubka uložení nového kabelového vedení byla odsouhlasena zpracovatelem projektové dokumentace stavby
„Komunitní dům seniorů (KODUS), Milovice“ tak, aby nebyla v kolizi s touto připravovanou stavbou. Věcné
břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných pozemků umístit výše uvedenou
stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat a udržovat jako součást zařízení distribuční soustavy NN.
Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční
úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017,
usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace
(vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 1
000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min.
však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Předpokládaný
rozsah věcného břemene je cca 65,00 bm (cca 27 bm v parc.č. 411 a cca 38 bm v parc.č. 408) uložení pod
příjezdovou vozovkou na projektované parkoviště). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle
Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za
vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Odd. investic navrhuje Radě města
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 171/2018
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy č. IZ-12-6001023/VB/01 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 408 a 411 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice
(jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek:
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné
předem oznámen, při provádění výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových
prací a následně budou pozemky (respekt. povrchy pozemků) uveden do původního stavu, zřízení věcného
břemene bude úplatné, jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku
náhrad za zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady
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města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100 Kč za uložení do zeleného pásu, 300
Kč za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm
trasy zařízení distribuční soustavy a 1 000 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí
zařízení distribuční soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000 Kč za jeden pozemek ve
vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad
věcného břemene do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Vladimír Vedral).
3b) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 600/1, 916, 560/1 a 560/12 v k.ú. Milovice nad
Labem
Společnost ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČ 281 67 325, se sídlem Kolín - Kolín IV, Polepská 667, PSČ 280
02, na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení investic - Odboru správy majetku
města a investic (dále jen „Odd. investic“) návrh Smlouvy č. IZ-12-6000634/VB01 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 600/1, 916, 560/1 a 560/12 v k.ú.
Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s.
(jako budoucí stranou oprávněnou). Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby
zařízení distribuční soustavy VN s názvem „Milovice, Dukelská p.č. 347/5, přeložka kVN“. Jedná se o přeložku
stávajícího kabelového vedení VN jako městem vyvolanou investici v souvislosti s připravovanou stavbou
„Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“, pro možnost přestěhování Úřadu práce České republiky
z objektu Radnice Milovice do objektu č.p. 347 a 348, konkrétně s výstavbou nových parkovacích míst v ul.
Dukelská. Trasa přeložky kabelového vedení je patrná z mapového podkladu, tj. Situační výkres (viz Příloha č.
1). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných pozemků umístit výše
uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat a udržovat jako součást zařízení distribuční
soustavy NN.Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako
úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování věcných
břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne
8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do
komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních
sítí a 1 000 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma),
min. však 2 000 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 75,00 bm (cca 15 bm uložení do komunikace a cca 60,00 bm
uložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrického plánu, který
bude zpracován po dokončení stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost
ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene
do katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Odd. investic navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě zřízení věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 172/2018
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy č. IZ-12-6000634/VB01 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc. č. 600/1, 916, 560/1 a 560/12 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi
Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem
Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto
podmínek:
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky
(respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
- jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování
věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice
č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za
uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy
zařízení distribuční soustavy a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí zařízení
distribuční soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.
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- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na
vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Veřejné zakázky
4a) VZ „Výsadba okrasných dřevin v ul. Školská“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky
Kanceláři úřadu předkládá podklady pro vypsání zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky nazvané „Výsadba
okrasných dřevin v ul. Školská“. Předmět plnění zakázky je popsán ve Výzvě a Zadávací dokumentaci, viz
Příloha č. 1. 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 (dále jen „Směrnice“),
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění
zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům (návrh seznamu viz Příloha č. 3 tohoto návrhu). Nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ, v tomto případě podle nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH, při splnění všech požadavků uvedených v Zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě
k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci a v jejích Přílohách.
Termíny plnění zakázky:
 Termín zahájení plnění zakázky je květen 2018.
 Požadovaný termín dokončení plnění zakázky protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad
a nedodělků, které by bránily jeho řádnému a bezpečnému užívání, nejpozději do 31. 5. 2018.
Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky a Zadávací dokumentace, včetně jejích Příloh, 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, ustanovila komisi
a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Kanceláře úřadu

2.

Bc. Eva Petrášková

referentka Kanceláře úřadu

3.

Martina Patočková

referent Kanceláře úřadu

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

pozice

1.

Ing. Milan Pour

starosta města

2.

Mgr. Lucie Hunčovská

referentka Kanceláře úřadu

3.

Milan Kraus

zástupce vedoucího OSMMI

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 173/2018
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy a Zadávací dokumentace, včetně jejích Příloh, k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výsadba okrasných dřevin v ul. Školská“, 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 zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace, 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,
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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 4, proti 0, zdržel se 0.
16:30hodin – Na jednání se dostavil Mgr. Ondřej Matouš.
4b) Veřejná zakázka „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“Návrh na zrušení zadávacího
řízení a návrh na jeho opakovaného zahájení
V souladu s unesením Rady města č. 57/2018 přijatém na jejím jednání č. 4/2018 dne 7.2. 2018 bylo zahájeno
zadávací řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská
347 a 348“, 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. 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, v souladu s ustanovením § 53 ZZVZ, ve zjednodušeném podlimitním řízení. Výzva
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace (včetně jejích Příloh) na plnění zakázky
byla, 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
5
Konstruktiva STAV s.r.o.
Sokolovská 41/7, Karlín, 186 00 Praha 8
036 01 251
Lhůta pro podání nabídek končila dne 16. 3. 2018 v 9:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny čtyři (4) obálky s nabídkami těchto účastníků:
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
Rada města na svém jednání č. 9/2018 dne 28. 3. 2018, na základě dokumentů, zpracovaných komisí, pověřenou
a ustavenou Radou města k provádění úkonů podle ZZVZ v rámci zadávacího řízení této zakázky, usnesením č.
137/2018 rozhodla, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ, o vyloučení těchto účastníků
zadávacího řízení:
a) 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,
b) 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 -
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tj. profesní způsobilosti a technické kvalifikace nesplnily požadavky zadavatele na způsob jejich prokázání
uvedený v zadávacích podmínkách.
c) 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.
Jednotlivá Oznámení zadavatele o vyloučení výše uvedených účastníků byla, dne 29. 3. 2018, zveřejněna na
profilu zadavatele. Termín pro doručení případných námitek účastníků proti vyloučení skončil 13. 4. 2018, žádná
námitka nebyla doručena.
Vzhledem k tomu, že jako jediná splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách nabídka
účastníka č. 2 - Auböck s.r.o., IČ 260 89 785, se sídlem Poříčí 247, 373 81 Boršov nad Vltavou s nabídkovou
cenou ve výši 17 461 510,00 Kč včetně DPH (14 431 00,00 Kč bez DPH), přičemž tato cena překračuje
rozpočtové možnosti města (viz odst. Vztah k rozpočtu), navrhuje Oddělení investic, Odboru správy maketku
města a investic Radě města:
a) využít ustanovení § 127 odst. 2 písm h) ZZVZ, ve kterém je uvedeno „Zadavatel může zrušit zadávací řízení,
pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod zrušení zadávacího řízení může
zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele“ a zadávací řízení zrušit,
b) schválit opakované zahájení zadávacího řízení, se zmírněnými požadavky na kvalifikaci dodavatelů, na výši
jistoty a na výši bankovních záruk.
Úplné znění upravených Zadávacích podmínek viz Přílohy č. 1 až 3.
Termín zahájení plnění zakázky ihned po podpisu Smlouvy o dílo, doba plnění nejpozději do 150 kalendářních
dní ode dne protolárního předání staveniště.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 174/2018
Rada města
rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy
a zateplení, Dukelská 347 a 348“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“),
v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm h) ZZVZ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 175/2018
Rada města
a) schvaluje 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“, 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“), 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) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávkybude, v souladu s § 43 zákona, zastupovat
zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky uvedené pod
písm. a) tohoto usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách (bude provádět tzv. „administraci zadávacího řízení“)
společnost ELCOS GROUP s.r.o., IČ 031 47 932, se sídlem V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7,
d) ukládá Oddělení investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení ve
spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. c) tohoto usnesení,
e) pověřuje, v souladu s § 42 odst. 1 zákona k provádění úkonů podle tohoto zákona, v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení komisi, tuto komisi ustavuje a jmenuje členy komise a
náhradníky členů komise. Složení komise je přílohou tohoto návrhu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Uznání dluhu a žádost o splátkový kalendář
Dne 10. 6. 2015 byla městu způsobena škoda dopravní nehodou na lampě veřejného osvětlení (osobní údaj
vymazán), ve výši 29.802 Kč. (osobní údaj vymazán) zaslal poštovní poukázkou dne 25. 6. 2015 částku ve výši 2
000 Kč, která byla vůči této pohledávce započtena. Na zbývající částku mu byly zaslány upomínky, a jelikož
nedošlo k úhradě žádné částky, byla celá záležitost předána právnímu zástupci města. Po zaslání předžalobní
výzvy právním zástupcem města (osobní údaj vymazán) uznal výše uvedený dluh a žádá město o splátkový
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kalendář v měsíčních splátkách po 500 Kč ze zdravotních důvodů. V případě povolení splátkového kalendáře na
dobu delší než 18 měsíců, by bylo potřeba schválení zastupitelstvem města.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 176/2018
Rada města
a) bere na vědomí uznání dluhu a žádost (osobní údaj vymazán) o splátkový kalendář,
b) schvaluje uzavření splátkového kalendáře na dobu 18ti měsíců tak, že výše dluhu bude rovnoměrně
rozpočítána do 18ti stejných měsíčních splátek.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6. Žádost o provedení opravy podlahy v nebytovém prostoru ul. Dukelská 347 – gynekologie
Na Oddělení správy majetku města byla doručená žádost MUDr. Šárky Garayové o provedení opravy podlah
v pronajatém nebytovém prostoru v ul. Dukelská 347. MUDr. Garayová v září 2017 převzala gynekologickou
praxi po MUDr. Langrovi. Vzhledem ke špatnému stavu podlah v prostoru ordinací a čekárny požádala město
Milovice o provedení oprav. Dle našeho názoru oprava podlah v tomto rozsahu není drobnou opravou a jedná se
o rozsáhlou opravu prostoru, kdy je zapotřebí vyměnit nejen povrchovou krytinu, ale i její podloží. Opravy by
proběhly v letních měsících, po provedených plánovaných opravách budovy – výměna oken, zateplení, změny
vytápění apod. S MUDr. Š. Garayovou byla probrána i možná finanční spoluúčast, kdy by se podílela finanční
částkou za nákup podlahové krytiny. Velmi hrubým odhadem by se mohlo jednat o částku cca 30 000 Kč.
S navrženou možností MUDr. Garayová souhlasila.Odd. SMM nechalo udělat cenovou nabídku na provedení
těchto oprav a vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé práce, s kterými nebylo v rozpočtu města pro rok 2018
počítáno, předkládá odd. SMM tuto žádost, vč. cenové nabídky Radě města k projednání.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 177/2018
Rada města
a) bere na vědomí žádost o provedení opravy podlah v nebytovém prostoru sloužícího jako ordinace
gynekologie, v ul. Dukelská 347, Milovice,
b) schvaluje provedení opravy pronajímatelem v rozsahu předložené cenové nabídky,
c) schvaluje finanční spoluúčast na provedených opravách v rozsahu předložené cenové nabídky tak, že nájemce
uhradí náklady na pořízení povrchové krytiny, pronajímatel uhradí ostatní náklady spojené s opravou podlah.
Nájemce, nebude požadovat finanční náhradu za vložené finanční prostředky do provedení opravy podlahy po
ukončení nájmu,
d) ukládá odd. SMM zajistit opravu dle znění rozsahu bodu b).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. Ztráty a nálezy – návrh na likvidaci věcí po uplynutí úložní lhůty
V souladu s plněním úkolů městské policie Milovice předkládám v příloze seznam věcí z agendy „ZTRÁTY A
NÁLEZY“ po uplynutí úložní lhůty tří let. Věci uvedené v příloze č. 1 ztráty a nálezy za rok 2014, byly
v souladu s § 1053 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník řádně vyhlášeny na úřední desce města Milovice. Mezi
nálezy nejsou věci značné hodnoty. Vzhledem k uplynutí lhůty pro uložení nalezených věcí tří let stanovené v §
1057 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve které se nepřihlásil žádný vlastník věci ani osoba, která
věc ztratila, nabývá vlastnické právo k nalezeným věcem obec Město Milovice, nám. 30. června 508 289 23
Milovice, IČ 00239453.
Navrhuji:
1. pod pol. 1, 3, 5-10, 14, 16, 18, 20, 21, 23-25 uvedené v příloze č. 1, provést fyzickou likvidaci věcí
2. finanční hotovost pod pol. 13 a 22 ve výši 2 200, uvedenou v příloze č. 1, - zahrnout jako příjem
rozpočtu města Milovice.
3. pod. pol. 2, 4, 11, 12, 15, 17, 19, 25 uvedené v příloze č. 1, části jízdních kol prodat kovové části do
sběrných surovin a výtěžek zařadit do příjmu rozpočtu města Milovice.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 178/2018
Rada města
a) bere na vědomí vznik vlastnického práva Města Milovice, nám. 30. června 508 289 23 Milovice, IČ
00239453, k nalezeným věcem za rok. 2014, kterým uplynula lhůta tří let, stanovená pro uložení nalezených,
v souladu s § 1057 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
b) ukládá oddělení správy majetku města zajistit fyzickou likvidaci nalezených věcí uvedených v bodech 1 a 3,
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c) ukládá ekonomickému oddělení zahrnout nalezenou finanční hotovost uvedenou v bodě 2 a hotovost strženou
za prodej kovu do sběrných surovin podle bodu 3 do rozpočtu města Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Nahrazení betonové zábrany u Kamenného mostku přes Mlynařici v Benátecké Vrutici
Na základě podnětu Komise pro životní prostředí ze dne 21. 3. 2018 Rada města uložila usnesením č. 147/2018
Kanceláři úřadu, aby předložila návrh na odstranění betonové zábrany u mostku přes Mlynařici a nahrazení
přírodním materiálem. Dne 9. 3. 2018 proběhlo jednání v Benátecké Vrutici se zástupci občanské komise části
Benátecká Vrutice. Jednání se účastnila také vedoucí OŠKS Mgr. Andrea Fiřtová a referentka KÚ Mgr. Lucie
Hunčovská. Během jednání se projednávala také náhrada betonového panelu, který v současné době slouží jako
zábrana vjezdu na mostek. Nejvhodnější variantou bude použití jednoho či dvou kamenných sloupků, které bude
kompozičně ladit s charakterem kulturní památky. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto úpravou nebudou
probíhat úpravy zeleně a kompetence v případě pečovaní o památky spadá pod Oddělení školství, kultury a
sociálních věcí, bylo dohodnuto s paní vedoucí Mgr. Fiřtovou, že se o náhradu betonového panelu kamennými
sloupky postarají.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 179/2018
Rada města
ukládá Oddělení školství, kultury a sociálních věcí, 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 4, proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).
9. Žádost o povolení pořádání oslavy v prostoru sportovního areálu
Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) předkládá Radě
města žádost AFK Milovice, zastoupená manažerem výboru Mgr. Františkem Jaškem, týkající se souhlasu
s konáním svatby ve vypůjčeném sportovním areálu. Jedná se o svatbu dlouhodobého člena AFK pana (osobní
údaj vymazán), který by chtěl uzavřít sňatek na hrací ploše hřiště a následně tuto událost oslavit v prostoru
sportovního areálu. Souhlas s konáním obřadu na pozemku města pro matriční úřad (osobní údaj vymazán) již
vydán. Žádost se tedy týká využití areálu, vč. soc. zařízení a kiosku na následující oslavu. Prostory by za účelem
oslavy byly využívány dne 7. 7. 2018 v době od 13.00 hod. do 8.7.2018 04.00 hod. Za poskytnutí prostor nebude
po (osobní údaj vymazán) ze strany AFK požadován žádný poplatek. (osobní údaj vymazán) zajistí úklid a
předání prostoru v původním stavu zpět AFK. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou akci, a AFK nemá
v úmyslu další podobné akce povolovat, doporučuje Odd. SMM Radě města schválit uspořádání svatební oslavy
ve sportovním areálu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 180/2018
Rada města
povoluje konání svatební oslavy člena AFK pana (osobní údaj vymazán) v prostoru sportovního areálu dne 7. 7.
2018 v době od 13.00 hod. do 8. 7.2018 04.00 hod., za podmínky, že za poskytnutí prostor nebude po pana
(osobní údaj vymazán) ze strany AFK požadován žádný poplatek, pan pana (osobní údaj vymazán) zajistí úklid a
předání prostoru v původním stavu zpět AFK
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).
10. Ukončení nájemní smlouvy na reklamní zařízení
Mgr. Ludmila Šimková, statutární zástupce organizace Maminky dětem, z.s. – Rodinné centrum Milovice.,
nám.30.června 507, 289 23 Milovice, podala žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 14. 7. 2011 na reklamní
zařízení na lampě VO č. 320 v ulici Ostravská v Milovicích. Výše uvedená organizace se bude stěhovat do
prostor v č. p. 581, ul. Komenského Milovice, tudíž pozbude reklamní tabule na ulici Ostravská svého účelu.
Ukončení žádá paní Šimková k 30. 6. 2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 181/2018
Rada města
schvaluje organizaci Maminky dětem, z. s. – Rodinné centrum Milovice., nám.30.června 507, 289 23 Milovice,
ukončení nájemní smlouvy na reklamní zařízení na lampě VO č. 320 na ulici Ostravská v Milovicích ke dni 30.
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6. 2018 s tím, že reklamní zařízení bude odstraněno nájemcem na vlastní náklady do tří dnů od ukončení
nájemního vztahu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Žádost o hlášení v místním rozhlase
Kancelář úřadu obdržela dne 11. 4. 2018 žádost o hlášení akce „Slavnost rodin“, kterou pořádá Rodinné centrum
ve spolupráci s Domovem Mladá Milovice a která se uskuteční dne 19. 5. 2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 182/2018
Rada města
schvaluje vyhlášení akce „Slavnost rodin“, kterou pořádá Rodinné centrum ve spolupráci s Domovem Mladá
Milovice a která se uskuteční dne 19. 5. 2018, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12. Činnosti komisí Rady města
12a) Komise pro kulturu, sport a školství
OŠKS předkládá zápis č.3/2018 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 4. 4. 2018 (dále jen
KKSŠ). KKSŠ na svém jednání projednala tyto žádosti, které předkládá k posouzení a projednání RM Milovice:
1. AFK Milovice – Milovice Cup
2. AFK Milovice – Mirakulum Cup
3. Sonus, z. s. – Děti dětem
4. KVH VVP Milovice – Oslavy osvobození v roce 1945
5. SDH Milovice nad Labem – Výroba slavnostního praporu
Starosta města předložil radě města žádost společnosti Sportvisio, z.s., Střední 1724/9, 500 08 Hradec Králové,
IČ: 01227602, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000 Kč na realizaci akce GLADIATOR RACE
MILOVICE – viz příloha.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 183/2018
Rada města
bere na vědomí Zápis č.3/2018 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 4. 4. 2018,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 184/2018
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018 položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové akce, podle směrnice č. 6/2017
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2 jednorázové akce:
 ve snížené výši 2 500 Kč AFK Milovice na akci „Milovice Cup“ konané dne 23. 6. 2018. Dotace se
snížila z důvodu vysokých částek za medaile a poháry a absenci veškerých příjmových položek
z turnaje (startovné, občerstvení, sponzoři);
 ve snížené výši 3 000 Kč AFK Milovice na akci „Mirakulum Cup“ konané dne 2. 6. 2018. Dotace se
snížila z důvodu vysokých částek za medaile a poháry a absenci veškerých příjmových položek
z turnaje (startovné, občerstvení, sponzoři);
 ve výši 7 945 Kč Sonus, z. s. na akci „Děti dětem 2018“ konané dne 31. 5. 2018;
 ve výši 50.000 Kč KVH VVP Milovice na akci „Oslavy osvobození v roce 1945“, která se bude konat dne
5. 5. 2018;
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček)
Usnesení č. 185/2018
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – Investice, podle směrnice č. 6/2017
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Investice:
 ve výši 30 000 Kč pro SDH Milovice nad Labem na výrobu slavnostního praporu ke 140. výročí od
založení spolku
 Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Kristýna Bukovská, Mgr. Ondřej Matouš)
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Usnesení č. 186/2018
schvaluje poskytnutí daru společnosti Sportvisio, z. s., Střední 1724/9, 500 08 Hradec Králové, IČ: 01227602,
ve výši 20 000 Kč na realizaci akce GLADIATOR RACE MILOVICE
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1(JUDr. Kristýna Bukovská).
12b) Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
OŠKS předkládá zápis č.1/2018 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ze dne 12. 3. 2018
(dále jen KRSVZ). KRSVZ jednání projednala žádosti:
1. Společnost pro ranou péči, IČ 67363610
2. Domov Mladá, IČ 49534971
3. Maminky dětem, IČ 26625164, provozovatel Nízkoprahového klubu a D-Klubu Milovice
4. Oblastní charita Kutná Hora, IČ 49543547
5. Maminky dětem, IČ 26625164, provozovatel Rodinného centra Milovice
6. Maminky dětem, IČ 26625164, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
7. Laxus, IČ 62695487, Terénní program Milovice, sociální a adiktologické služby
8. Nemocnice Nymburk
9. Alzheimer centrum
10. Mgr. Monika Švorcová, Odlehčovací služba Milovice
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 187/2018
Rada města
bere na vědomí Zápis č.1/2018 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 12. 3. 2018
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 188/2018
schvaluje souhlasné stanovisko na zařazení do sociálních služeb pro Mgr. Moniku Švorcovou, Odlehčovací
služba Milovice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 189/2018
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018 z položky 4349 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti sociální, podle směrnice č. 7/2017 Poskytování dotací v
„Sociální oblasti“:
 ve výši 20 000 Kč SPRP – Sociální služba, raná péče na celoroční činnost spolku pro ranou péči
 ve výši 50 000 Kč Domovu Mladá na podporu poskytování sociálních služeb občanům s trvalým
pobytem ve městě Milovice
 ve výši 10 000 Kč Oblastní charitě Kutná Hora
 ve výši 46 000 Kč spolku Maminky dětem, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 190/2018
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro Laxus pro poskytnutí služeb na území města pro osoby
drogově závislé
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
Usnesení č. 191/2018
bere na vědomí a doporučuje ZM poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018z položky 4349
5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti sociální, podle směrnice č. 7/2017
Poskytování dotací v „Sociální oblasti“:
 ve výši 180 000 Kč spolku Maminky dětem, z. s. – Rodinné centrum na celoroční provoz
 ve výši 100 000 Kč spolku Maminky dětem, z. s. – NZDM a D-klub Milovice na celoroční provoz
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12c) Občanská komise části Boží Dar
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápis z jednání Občanské komise části Boží Dar č. 3/2018 ze dne
27. 3. 2018.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 192/2018
Rada města
bere na vědomí Zápis z jednání Občanské komise části Boží Dar č. 3/2018 ze dne 27. 3. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12d) Komise pro životní prostředí
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápis z jednání Komise pro životní prostředí č. 4/2018 ze dne
11. 4. 2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 193/2018
Rada města
bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí č. 4/2018 ze dne 11. 4. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12e) Komise výstavby a dopravy
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápis z jednání Komise výstavby a dopravy č. 4/2018 ze dne
16. 4. 2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 194/2018
Rada města
a) bere na vědomí Zápis z jednání Komise výstavby a dopravy č. 4/2018 ze dne16. 4. 2018,
b) bere na vědomí informaci o nesouhlasu komise s předloženým návrhem umístění parkovacích míst u
novostavby komunitního centra Milovice,
c) ukládá Kanceláři úřadu, referentce pro styk s veřejností, aby zveřejnila v milovickém Echu vizualizaci
projektu Komunitního domu seniorů a taktéž původní stav před rekonstrukcí,
d) schvaluje umístění parkovacích míst novostavby komunitního centra Milovice, dle návrhu OSMMI, který je
přílohou tohoto usnesení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne:20. 4. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 23. 4. 2018
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