Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2012
konaného dne 23. 1. 2012 od 7:30 hodin v zasedací místnosti RM
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Věra Hátlová – vedoucí kanceláře.
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Návrh na schválení udržitelnosti aktivit projektu „Obec přátelská rodině“
2. Byty ve vlastnictví Města Milovice
1. Návrh na schválení udržitelnosti aktivit projektu „Obec přátelská rodině“
Místostarostka města uvedla, že dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 vítězným obcím v soutěži „Obec přáteslká rodině 2011“ je
nutné dle čl.I, odst. 2 Metodiky u opakovaných aktivit doložit udržitelnost projektu tři roky po ukončení čerpání
dotace. Název projektu -„Ve zdravém těle zdravý duch“. Životní styl se v posledních desetiletích značně změnil.
Nechali jsme se inspirovat otázkou přístupu naší společnosti ke svému „já“. Při dnešním hektickém způsobu
života se budeme snažit zapojit naše občany od nejmenších až po seniory. Společnost provází řada problémů a
zátěžových situací, které se odrážejí především na zdraví jedinců. Proto se naše město rozhodlo podporovat
zdravý životní styl občanů projektem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Jedná se o samostatný projekt, jehož cílem
je zapojit co nejširší okruh občanů do organizace akcí s rodinným zaměřením a zároveň na tyto akce pozvat
širokou veřejnost.
Hlavním cílem projektu bude naše občany motivovat a nenásilně je do něj zapojovat. Zvýšit zájem obyvatel o
služby, které město rodinám poskytuje, včetně získání zpětných reakcí. Z projektu budou financovány přednášky
pro seniory „Sport v každém věku“, příměstský tábor zaměřený na zdravý životní styl, Cesta pohádkovým lesem
aneb zelenina s ovocem dají páku nemocem, venkovní posilovna pro děti a dospělé (umístění ul. Pionýrů, ul.
Sportovní a Benátecká Vrutice), setkání s neziskovými organizacemi.
Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 34/2012:
Rada města
schválila podporu opakovaných aktivit (tj. přednášky pro seniory, Cesta pohádkovým lesem, příměstský tábor,
setkání s neziskovými organizace města) dle projektu „Obec přátelská rodině“ tři roky po ukončení dotace dle
Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok
2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Byty ve vlastnictví Města Milovice
2a) Návrh na opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 1 v č.p. 568/B, ul. Braniborská,
Milovice - Mladá
Místostarostka uvedla, že v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí státní dotace z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích, předložilo dne 1.8.2011 oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 13 v domě č.p. 568/B v ul. Braniborská Milovice - Mladá.
Jedná se o volný byt po panu Horváthovi o velikosti 2+1 s celkovou výměrou podlahové plochy 43,18m2 . Cena
za m2 je 34,12Kč. Dle zákona č.102/1992 Sb., § 9 odst. 2 lze uzavřít Nájemní smlouvu jen na doporučení
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tomto případě sociální odbor Města Lysá nad Labem), který si
před vydáním doporučení vyžádá vyjádření Krajského úřadu. Na základě tohoto doporučení vybere žadatele
Rada města. Na vyvěšený záměr nikdo nereagoval, proto oddělení správy majetku měst navrhuje jeho opakované
zveřejnění.

Po projednání RM, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 35/2012:
Rada města

schválila opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 1 v domě čp. 568/B v ul. Braniborská,
Milovice - Mladá ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou jednoho roku a výše měsíčního nájemného bude 34,12Kč/m2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Lukáš Pilc
starosta města

Marcela Říhová
místostarostka města

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis,
včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.

