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. 11/2012
konaného dne 4.4. 2012 od 7:45 hodin v kanceláři starosty
__________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Miroslava Dlouhá – radní města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře
starosty.
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění usnesení RM
2. Veřejné zakázky
3. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
4. Byty ve vlastnictví Města Milovice
5. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
6. Souhlas s provozem plochy SLZ
7. Žádost o povolení zpracování údajů z internetových stránek Města Milovice
8. Žádost o revokaci usnesení RM 118/2012 ze dne 26.3.2012
9. Informativní zpráva o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
10. Návrh směrnice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkových organizacích
11. Činnost výborů Zastupitelstva města
12. Zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2012 „Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě“
13. Návrh výše spoluúčasti na vybudování kanalizačních přípojek v ul. Zahradní
14. Umístění reklamního poutače v ul. Armádní v Milovicích
15. Návrh na jmenování zástupce Města Milovice do předsednictva společnosti VaK Nymburk, a.s., se
sídlem Bobnická 712, Nymburk
16. Informativní zpráva o záměru společnosti Benet Automotive s.r.o.
17. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2012 a návrh programu jednání
1. Kontrola plnění usnesení RM
Usnesení č. 143/2012:
Rada města
schválila užití znaku města Milovice v rámci propagace města při účasti M. B., Višňová 572, 289 23 MiloviceMladá, na sportovních akcích – silničních motocyklových závodech.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 2. 4. 2012.
Usnesení č. 144/2012:
Rada města
a) schválila výpůjčku Hakenova stadionu dne 7. 4. 2012 od 8 do 12 hodin za účelem uspořádání
Poháru výcvikářů – zkoušky se závody záchranářských psů, nezisková akce,
b) schválila užití znaku města Milovice na webu Středočeské záchranné brigády kynologů
c) schválila konání Poháru výcvikářů pod záštitou starosty města.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 2. 4. 2012.
Usnesení č. 145/2012:
Rada města
a) schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Poskytování základních právních služeb“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) ukládá odd. správy majetku města předložit na nejbližší jednání RM návrh na ustavení minimálně 5 členné
komise a jmenovat její členy a náhradníky členů komise, dle povinností zadavatele, podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro otevírání obálek s nabídkami (§71, odst. 3
„zákona“).
Plnění: Výzva zveřejněna na ÚD a webových stránkách města dne 29. 3. 2012.
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Usnesení č. 146/2012:
Rada města
schválila, ve smyslu §§ 71 a 74 zákona č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen
zákon) ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a
pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Projektová dokumentace - Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice“ a zároveň komisi
zmocnila, ve smyslu ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
uchazečů. Složení komise je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Pozvánka + rozhodnutí odesláno dne 27. 3. 2012.
Usnesení č. 147/2012:
Rada města
schválila, podle §§ 71 a 74 zákona č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),
ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále
pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Základní škola Milovice - Mladá - stavební a projektové práce“ (evidenční číslo veřejné zakázky VZ
60061077), zadávané v souladu s ustanovením § 28 zákona, formou užšího řízení. Složení komise je přílohou
tohoto usnesení.
Plnění: Pozvánka + rozhodnutí odesláno dne 29. 3. 2012.
Usnesení č. 148/2012:
Rada města
ukládá veliteli Městské policie Milovice ve spolupráci s odd. správy majetku města provést podrobné
vyhodnocení doručených nabídek a předložit jej na nejbližší jednání RM.
Plnění: Vyhodnocení předloženo na jednání RM č. 10/2012.
Usnesení č. 149/2012:
Rada města
ukládá odd. správy majetku města provést podrobné vyhodnocení doručených nabídek a předložit jej na nejbližší
jednání RM.
Plnění: Vyhodnocení bude předloženo na jednání RM č. 11/2012.
Usnesení č. 150/2012:
Rada města
schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor (sklepní prostory) v č.p. 347, ul. Dukelská, Milovice
s Kominictví TT Baran, Příčná 333, 468 22 Železný Brod, za účelem využití pro kominický sklad a kancelář.
Výše nájemného činí 200,-Kč/m2/rok, výše záloh poskytovaných služeb spojených s užíváním nebytového
prostoru (el. energie, vodné) bude činit 3.600,-Kč/rok. Doba pronájmu – na dobu neurčitou.
Plnění: Výpis RM odeslán dne 26. 3. 2012. Smlouva je připravena k podpisu starosty.
Usnesení č. 151/2012:
Rada města
schválila pronájem velkého sálu Kulturního domu v č. p. 101, ul. 5. května, v části Milovice, Taneční škola Easy
Dance 2000, se sídlem 2. května 785, 288 02 Nymburk, pro možnost pořádání tanečního kurzu pro děti, které se
budou konat od dubna do června 2012, každé úterý od 14 do 17 hodin. Nájemné za jednu hodinu je 300,- Kč/bez
topení.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 152/2012:
Rada města
a) neschválila začlenění bytu č. 5 v č. p. 595, ulice Topolová, Milovice, do režimu bytů zvláštního určení
pro fyzicky či psychicky týrané občany.
b) konstatuje, že vhodnost obsazení bytu je plně na posouzení RM a vzhledem k citlivosti nebudou návrhy
na obsazování projednávány prostřednictvím Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví.
Plnění:Žadatelka telefonicky informována o usnesení RM.
Usnesení č. 153/2012:
Rada města
schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č. p. 597, ulice Topolová, Milovice-Mladá s panem
Vratislavem Novákem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, výše měsíčního
nájemného bude činit 63,67Kč/m2 a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění
poskytovaných služeb v souvislosti s užíváním bytu. Byt č. 10 v č. p. 597 ulice Topolová, část Mladá bude po
vyklizení a vymalování předán správci bytového fondu ing. Markovi, RK Domos.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
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Usnesení č. 154/2012:
Rada města
schválila ukončení nájemní smlouvy s následnou výpovědí z nájmu k bytu č. 4, v č. p. 319, ul. Dukelská,
Milovice, současný nájemce paní I. S. Ukončení nájemní smlouvy bude provedeno formou „Výpovědi z nájmu
bytu“ s vyčíslením dluhu.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 155/2012:
Rada města
schválila ukončení nájemní smlouvy s následnou výpovědí z nájmu k bytu č. 28, v č. p. 500, ul. Armádní
v části Mladá, současný nájemce pan T. R. Ukončení nájemní smlouvy bude provedeno formou „Výpovědi
z nájmu bytu“ s vyčíslením dluhu.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 156/2012:
Rada města
a) schválila postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá z L. S., Braniborská 568/E, 289 23 MiloviceMladá na pana P. Č., bytem Semice 63, 289 17 Semice,
b) schválila přijetí pana P. Č., bytem Semice 63, 289 17 Semice za nového člena Bytového družstva
Mladá,
c) vyslovila souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, panem P. Č., bytem Semice 63,
289 17 Semice, byla uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 40 v sekci D bytového domu č.p.568 v ulici
Braniborská, 289 23 Milovice - Mladá.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 157/2012:
Rada města
schválila přidělení bytu č. 6, DPS Příčná 194 paní E. M., nar. 21. 05. 1944, trvale bytem Milovice, Mladá,
Lesní 621. Začátek nájemního vztahu se stanovuje dnem 01. 04. 2012.
Plnění: Sepsána smlouva s paní M. dne 2. 4. 2012.
Usnesení č. 158/2012:
Rada města
a) schválila poskytnutí dotace podle Směrnice č. 9/2011 ‒ Program a pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města Milovice v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života
města Milovice Spolku rodáků a přátel obce Benátecká Vrutice, o. s., na akci „Oslavy osvobození
v roce 1945“, konané dne 5. 5. 2012, ve výši 10.000,-Kč, s tím, že polní kuchyň nebude umístěna
v blízkosti pomníku,
b) schválila převod finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč určených pro pořádání Sportovce roku 2011
z kapitoly Dotace neziskovým organizacím do kapitoly Kulturní akce pořádané města pro pořádání
Sportovce roku 2011.
Plnění: Dohoda o přidělení dotace podepsána paní místostarostkou dne 3. 4. 2012.
Usnesení č. 159/2012:
Rada města
a) nemá námitek k žádosti dopravce společnosti OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín IV o udělení
licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro linku 270052 Lysá nad Labem – Mladá Boleslav,
b) souhlasí v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě s provozováním veřejné
linkové osobní dopravy této společnosti po místních komunikacích města Milovice.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 160/2012:
Rada města
a) nemá námitek k žádosti dopravce společnosti OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín IV o udělení
licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro linku 270044 Nymburk – Milovice,
b) souhlasí v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě s provozováním veřejné
linkové osobní dopravy této společnosti po místních komunikacích města Milovice.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 161/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6500809/3 o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví města
Milovice, parc.č. 1772/1, 1773 a 1774/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
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Usnesení č. 162/2012:
Rada města
schválila uzavření třístranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví
města Milovice, parc. č. 1397/1 a 1398/1 v k.ú. Benátecká Vrutice mezi VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712,
Nymburk PSČ 288 12 (budoucí oprávněný) ARRIVBAU s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 (investor) a
Městem Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice (budoucí povinný).
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 163/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6002737/001 o zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví města
Milovice, parc.č. 1394/19 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 164/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví města Milovice, parc.č.
1774/1 a 1775 v k.ú. Milovice nad Labem mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a
Městem Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 26. 3. 2012.
Usnesení č. 165/2012:
Rada města
a) schválila vypsání záměru na zhotovitele „Zahradní altán-Benátecká Vrutice“,
b) uložila odd. Správy majetku města předložit na nejbližší jednání RM Výzvu k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky „Zahradní altán – Benátecká Vrutice“.
Plnění: Znění Výzvy bude předloženo na jednání RM č. 11/2012.
Usnesení č. 166/2012:
Rada města
a) schválila vypsání záměru na zhotovitele „Vybavení dětského hřiště ulice Pionýrů,na pozemku p.č.
704/3 v k.ú. Milovice nad Labem“,
b) uložila odd. Správy majetku města předložit na nejbližší jednání RM Výzvu k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky „Vybavení dětského hřiště ulice Pionýrů,na pozemku p.č. 704/3 v k.ú. Milovice nad
Labem“.
Plnění: Znění Výzvy bude předloženo na jednání RM č. 11/2012.
Usnesení č. 167/2012:
Rada města
a) schválila vypsání záměru na zhotovitele „Vybavení dětského hřiště ulice Sportovní, na pozemku p.č.
1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice“,
b) uložila odd. Správy majetku města předložit na nejbližší jednání RM Výzvu k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky „Vybavení dětského hřiště ulice Sportovní, na pozemku p.č. 1386/1 v k.ú. Benátecká
Vrutice“.
Plnění: Znění Výzvy bude předloženo na jednání RM č. 11/2012.
Usnesení č. 168/2012:
Rada města
vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a školství č. 2/2012 ze dne 1. 3. 2012.
Plnění: Předseda komise obdržel Zápis z RM e-mailem dne 23. 3. 2012.
Usnesení č. 169/2012:
Rada města
vzala na vědomí Zápis z jednání Občanská komise části Benátecká Vrutice č. 3/2012 ze dne 7. 3. 2012.
Plnění: Předseda komise obdržel Zápis z RM e-mailem dne 23. 3. 2012.
Usnesení č. 170/2012:
Rada města
vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro prevenci kriminality č. 2/2012 ze dne 9. 3. 2012.
Plnění: Předseda komise obdržel Výpis usnesení emailem dne 16. 3. 2012.
Usnesení č. 171/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 15 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 13. 3. 2012,
b) konstatovala, že k přijmutí usnesení č. 61/2012 se město Milovice k ničemu nezavázalo a není třeba
vypisovat výběrové řízení.
Plnění: Předseda výboru obdržel Zápis z RM emailem dne 29. 3. 2012.
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Usnesení č. 172/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nemá využití pro nabízený majetek a souhlasí s převodem do vlastnictví jiné osoby (na
milovické neziskové organizace) dle § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. (Pokud se stane majetek,
který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 5 písm. a) pro ni trvale
nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel nabídku, může po jeho
předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
zřizovatelem),
b) souhlasí s vyřazením předmětů z inventur příspěvkové organizace dle přiloženého seznamu.
Plnění: Výpis usnesení si převzala ředitelka VKZ dne 28. 3. 2012.
Usnesení č. 173/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí pořádání soutěže Film Milovice 2012,
b) schválila konání soutěže Film Milovice 2012 pod záštitou starosty města Milovice.
Plnění: výpis usnesení RM odeslán dne 2. 4. 2012.
Usnesení č. 174/2012:
Rada města
schválila podání žádosti, aby opatrovníkem byl právní zástupce města JUDr. Ivana Weigandová.
Plnění: výpis usnesení RM s žádostí o změnu opatrovníka odesláno dne 2. 4. 2012.
Usnesení č. 175/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí podané informace k žádostem VTP Milovice, o. p. s.,
b) nesouhlasí, aby město Milovice žádalo jako vlastník pozemku dle projektové dokumentace o povolení
kácení a vydání stavebního povolení k záměru VTP Milovice, o. p. s.
Plnění: J. Ch. a J. D. obdrželi Zápis z RM dne 27. 3. 2012.
Usnesení č. 177/2012:
Rada města
ukládá oddělení správy majetku města provést podrobné vyhodnocení nabídek a předložit je na jednání RM.
Plnění: Bude předloženo na jednání RM č. 11/2012.
Usnesení č. 178/2012:
Rada města
a) konstatuje, že všechny nabídky doručené na základě Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky „Dodávka zařízení pro měření rychlosti silničních vozidel a dokumentaci přestupků“
splnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
b) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka zařízení pro
měření rychlosti silničních vozidel a dokumentaci přestupků“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče ATS-TELCOM Praha a.s., Trojská 195/88, 171 00 Praha 7, IČO 61860409, s nabídkovou cenou 386
640,- Kč vč. DPH, která splnila všechny podmínky požadované v Zadávací dokumentaci a dosáhla nejvyššího
bodového ohodnocení 96,67 bodů.
Plnění:Výpis usnesení RM odeslán dne 29. 3. 2012.
Usnesení č. 179/2012:
Rada města
schválila, ve smyslu §§71 a 74 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon)
ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s nabídkami a dále
k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Poskytování základních právních služeb“ a zároveň komisi zmocnila, ve smyslu ustanovení §59 zákona,
k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů.
Plnění: Pozvánka + rozhodnutí odesláno dne 29. 3. 2012.
Usnesení č. 180/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Milovické
ECHO“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva zveřejněna na ÚD a webových stránkách města dne 29.3.2012.
Usnesení č. 181/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče J. M., Višňová 575/10, 289 23 Milovice, K. P., Dětská 359/1, 289 23
Milovice, GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice splnila všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru o pronájmu nemovitosti,
b) schválila uzavření Smlouvy o pronájmu části nemovitosti – budovy č.p. 347 a č.p. 348, ulice Dukelská,
289 23 Milovice s:
1. J. M., Višňová 575/10, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1150,- Kč m2/rok,
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2. K. P., Dětská 359/1, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1100,- Kč m2/rok,
3. GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1000,- Kč m2/rok,
c) vyčlenila bývalé prostory po městské policii Milovice pro užívání neziskových organizací.
Plnění: Bude předložen na jednání RM č. 11/2012 návrh na revokaci usnesení.
Usnesení č. 182/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče manželů F., Sportovní 600, Milovice, doručená na základě zveřejněného
záměru splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na prodej pozemku pozemku p.č. 1208/14 o
výměře 18 m2, v k.ú. Milovice nad Labem,
b) doporučila Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej pozemku p.č. 1208/14 o výměře 18 m 2, v k.ú.
Milovice nad Labem.
Plnění:Tento bod bude součástí programu ZM č. 2/2012.
Usnesení č. 183/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2012/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 2/2012/ZM ve znění, které je přílohou usnesení.
Plnění:Tento bod bude součástí programu ZM č. 2/2012.
Usnesení č. 184/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis z jednání č. 3/2012 Komise výstavby a dopravy č. 3/2012 ze dne 21. 3. 2012.
b) k bodu č. 2 Zápisu RM souhlasí s realizací záměru za předpokladu, že bude v souladu se schválenou
projektovou dokumentací.
Plnění:Předseda komise obdržel Zápis z jednání RM č. 10/2012 dne 27. 3. 2012.
Usnesení č. 185/2011:
Rada města
schválila poskytnutí finančního příspěvku pro Knihovnu města Mladá Boleslav na rok 2012 ve výši 1.500,- Kč.
Poskytnutí finančního daru bude hrazeno z položky rozpočtu města pro rok 2012 6171 – 5192 poskytnuté
neinvestiční příspěvky a náhrady.
Plnění: Výpis usnesení RM odeslán dne 2. 4. 2012.
Usnesení č. 186/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Oznámení představenstva České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, svolalo
řádnou Valnou hromadu, která se bude konat dne 20. 4. 2012
b) konstatuje, že vzhledem k malému počtu akcií (1.700 ks akcií, 1 ks = 100,- Kč) nebude město delegovat svého
zástupce na jednání Valné hromady České spořitelny, a.s.
Plnění: Výpis usnesení RM odeslán dne 2. 4. 2012.
Po poradě a po diskusi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 187/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 9/2012 a 10/2012
byla plněna ve stanoveném termínu,
b) uložila vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a
informovat RM o jejich plnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
2a) Veřejná zakázka „Dodávka motorového vozidla pro Městskou policii – Citroen Berlingo Multispace“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č.114/2012 ze dne 27. 02. 2012 byla dne 29. 02. 2012
na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávky „Dodávka motorového
vozidla pro Městkou policii – Citroën Berlingo Multispace” a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1.
Auto SLAVÍK Poděbrady s.r.o. Choťánky 173290 01 Poděbrady IČ : 431 43 792
2.
CITROËN Auto Mrkvička s.r.o. Pod Loretou 896, 293 06 Kosmonosy IČ: 271 74 328
3.
Auto Schwab s.r.o. Dr. Steinera 2741, 272 01 Kladno, IČ: 264 73 938
4.
AUTOCENTRAL Bartůněk s.r.o. Vzdušná 564/8, 142 00 Praha 4 – Lhotka, IČ: 271 88 558
5.
Autocentrum Dojáček s.r.o., U Seřadiště 65/7 101 00 Praha 10, IČ: 458 06 152
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši cca 350.000,- Kč včetně DPH, podle ustanovení §12 odst.
3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), se jedná se o veřejnou zakázku
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malého rozsahu na dodávky. Zakázka je ve smyslu § 18 zákona zadávána v souladu s § 6 zákona, dodržením
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu se Směrnicí města Milovice č.4/2011
K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Základními hodnotícími kritérii pro zadání zakázky stanovenými v zadávacích podmínkách jsou, nabídková cena
90%, délka záruky 10%, při splnění všech požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 22. 03. 2012 v 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem tří uchazečů v tomto pořadí:
1. CITROËN Auto Mrkvička s.r.o. Pod Loretou 896, 293 06 Kosmonosy IČ: 271 74 328
2. DOMANSKÝ s.r.o., Českobrodská 566/2, 198 00 Praha 9, IČ:62914910
3. AUTO SCHWAB s.r.o. Dr. Steinera 2741, 272 01 Kladno, IČ: 264 73 938
Rada města po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich otevření, po kontrole obsahové úplnosti
nabídek a po jejich podrobném posouzení a hodnocení přijala toto usnesení:
Usnesení č. 188/2012:
Rada města
a) vyloučila nabídku uchazeče AUTO SCHWAB s.r.o. Dr. Steinera 2741, 272 01 Kladno, IČ: 264 73 938
doručenou na základě Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
motorového vozidla pro Městkou policii – Citroën Berlingo Multispace“. Uchazeč nesplnil požadavky
zadavatele, uvedené v Zadávací dokumentaci – v nabídce je nabídnuto vozidlo bez levých bočních posuvných
dveří, kdy toto nevyhovuje účelu používání vozidla,
b) konstatovala, že nabídky doručené na základě Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Dodávka motorového vozidla pro Městkou policii – Citroën Berlingo Multispace“ uchazečů CITROËN
Auto Mrkvička s.r.o. Pod Loretou 896, 293 06 Kosmonosy IČ: 271 74 328, DOMANSKÝ s.r.o., Českobrodská
566/2, 198 00 Praha 9 , IČ:62914910 splnily všechny požadavky zadavatele, uvedené v Zadávací dokumentaci,
c) rozhodla, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka motorového vozidla pro
Městkou policii – Citroën Berlingo Multispace“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče,
který se umístil jako první v pořadí:
DOMANSKÝ s.r.o., Českobrodská 566/2, 198 00, Praha 9, IČ:62914910, s nabídkovou cenou 305 900,- Kč
včetně DPH se záruční dobou 24 měsíců, která splnila všechny podmínky požadované zadávací dokumentaci a
dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení 100 bodů.
Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč:
CITROËN Auto Mrkvička s.r.o. Pod Loretou 896, 293 06 Kosmonosy IČ: 271 74 328, s nabídkovou cenou
319 900,- Kč včetně DPH se záruční dobou 24 měsíců, která splnila všechny podmínky požadované zadávací
dokumentaci a dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení 96,06 bodů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2b) Veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění – Mateřská škola „ U Broučků“ – Milovice“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Místostarostka uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 102/2012 ze dne 20.02. 2012 byla dne 11.06. 2011
na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávky
„Rekonstrukce vytápění - Mateřská škola „U Broučků“ - Milovice“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto
zájemcům:
1. ELTE, s.r.o. - IČ 467 08 111, Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem
2. InTePs, s.r.o. - IČ 260 20 327, Kolárova 511/1, 397 01 Písek
3. Plynoservis Vágner spol. s r.o. - IČ 467 08 308, Osvobození 8, 412 01 Litoměřice
4. S.V.A. spol. s r.o. - IČ 186 26 467, Pramenná ev.č. 3, 148 00 Praha - Kunratice
5. TREND CONTROLS spol. s r.o. -IČ 256 55 710, Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, s předpokládanou hodnotou ve výši 1.450.000,- Kč včetně DPH, podle
ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) se
tedy jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu. Zakázka je zadávána ve smyslu § 18 zákona v souladu s § 6
zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu se Směrnicí města
Milovice č. 4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi.
Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek končila dne 26. 03. 2012 v 11:30 hod v
podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem jedenácti uchazečů v tomto
pořadí:
1. ESPO Týniště s.r.o. - IČ 252 86 811, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí
2. TECHPROFI HK, s.r.o. - IČ 259 41 283, K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové
3. PROFITHERM CZ s.r.o. - IČ 284 22 406, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař
4. S.V.A. spol. s r.o. - IČ 186 26 467, Pramenná ev.č. 3, 148 00 Praha - Kunratice
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5. InTePs, s.r.o. - IČ 260 20 327, Kolárova 511/1, 397 01 Písek
6. SYSTHERM s.r.o. - IČ 648 30 454, K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
7. ALPINE - ENERGIE Česko spol. s r.o. - IČ 290 39 347, Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice
8. ELTE, s.r.o. - IČ 467 08 111, Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem
9. Vojtěch Dvořák - IČ 619 92 356, Dudychova 298, 534 01 Holice
10. TZB Kladno s.r.o. - IČ 284 28 161, Třebízského 466, 273 09 Kladno - Švermov
11. RAPET - Servis s.r.o. - IČ 265 06 424, Prvomájová 18, 153 00 Praha 5 - Radotín
Rada města po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich otevření a po zaznamenání nabídkové ceny,
přijala toto usnesení:
Usnesení č. 189/2012:
Rada města
uložila Odd. Správy majetku města provést posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posouzení
a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Rekonstrukce
vytápění - Mateřská škola „U Broučků“ - Milovice“ a předložit ho na jednání Rady města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2c) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Oprava plotu kolem pozemku ZŠ v ul.
Pionýrů“
Místostarostka města předložila návrh na hodnocení podaných nabídek na akci: „Oprava plotu kolem pozemku
ZŠ v ul. Pionýrů“
Rada města Milovice na svém jednání dne 5. 3. 2012 usnesením číslo 132/2012 schválila zveřejnění Výzvy na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Oprava plotu kolem pozemku ZŠ v ul. Pionýrů“. Veřejná
zakázka byla zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č.4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Výzva na plnění veřejné zakázky byla dne 12. 3. 2012 zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a zároveň byla
zaslána těmto zájemcům:
1 ELDEKO - STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471
2 Jaroslav Máša, Dukelská 315, 289 23 Milovice , IČ: 67615724
3 Linhart spol.s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem , IČ: 47052121
4 Martin Povýšil, Jiráskova 547, 251 64 Mnichovice, IČ: 711 44 994
5 Milan Horvát, Československé armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovená ve výši cca 350.000,00 Kč včetně DPH.
Základním hodnoticím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena při splnění všech podmínek
uvedených v Zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 29. 3. 2012. v 14:00 hodin, v sídle
zadavatele.
V termínu pro podání nabídek byly doručeny nabídky uchatečů:
1 ARTEA CZ, a.s., Rakouská 686, 289 24 Milovice - Mladá , IČ: 26463326
2 ELDEKO - STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471
3 Milan Horvát, Československé armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473
4 Kajipek s.r.o., Dvory 45, 288 02 Nymburk, IČ: 24849120
5 SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, IČ: 29010161
Rada města po provedené kontrole doručených nabídek, po jejich hodnocení, po poradě a pod diskusi stanovila
výsledné pořadí doručených nabídek a přijala toto rozhodnutí
Usnesení č.190/2012:
Rada města
ukládá oddělení správy majetku města provést podrobné vyhodnocení doručených nabídek a předložit jej na
nejbližší jednání RM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2d) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Výměna vodoměrů v bytových domech“
Místostarostka města předložila hodnocení podaných nabídek na akci: „Výměna vodoměrů v bytových domech“.
Rada města Milovice na svém jednání dne 13. 2. 2012 usnesením číslo 70/2012 schválila zveřejnění Výzvy na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů v bytových domech“. Veřejná zakázka
byla zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č.4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Výzva na plnění veřejné zakázky byla dne 17. 2. 2012 zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a zároveň byla
zaslána těmto zájemcům:
1) Dušan Dzamulič, 28. října 423, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 63253909
2) Karel Dlouhý, Husovo náměstí 1551/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 10225056
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3) Milan Horvát, Československé armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473
4) Techem, spol. s r. o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, IČ: 49684370
5) Václav Jindra, Fuksova 1581/40, Lysá nad Labem, IČ: 16503791
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovená ve výši cca 350.000,00 Kč včetně DPH.
Základním hodnoticím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena při splnění všech podmínek
uvedených v Zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 8. 3. 2012. v 14:00 hodin, v sídle
zadavatele.
V termínu pro podání nabídek byly doručeny nabídky uchatečů:
1) Dušan Dzamulič, 28. října 423, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 63253909
2) INMES,spol. s r.o., Slezanů 2298/7, 169 00 Praha 6, IČ: 48583391
3) Jiří Miňovský, Na Skalce 634, 281 01Velim, IČ: 69631948
4) Miroslav Jeníkovský, Hořesedly 27, 270 04 Hořesedly, IČ: 16928776
5) PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10, IČ: 28422406
6) RAPET - servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 5, IČ: 26506424
7) Roman Bórik, Letecká 395/32, 289 23 Milovice, IČ: 62996851
8) Techem, spol. s r. o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, IČ: 49684370
9) TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové, IČ: 25941283
10) TSBK servis s.r.o, S. K. Neumanna 555/14, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 24184594
11) ULIMEX, spol. s r.o., Masarykova 209/94, 400 01 Ústí nad Labem-město, IČ: 14864878
12) Václav Jindra, Fuksova 1581/40, Lysá nad Labem, IČ: 16503791
13) VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, 628 00 Brno, IČ: 49977202.
Rada města svým usnesením č. 149/2012 uložila odd. správy majetku města provést podrobné vyhodnocení
doručených nabídek a předložit jej na nejbližší jednání RM.
Při hodnocení byly posouzeny nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelné nabídky.
Při hodnocení bylo zjištěno, že:
1) nabídka uchazeče Dušan Dzamulič, neobsahovala technický list, ze kterého by bylo možné zjistit splnění
všech požadovaných technických parametrů
2) nabídka uchazeče Miroslav Jeníkovský, neobsahovala nabídkovou cenu za celé plnění zakázky
3) nabídka uchazeče RAPET - servis s.r.o., neobsahovala technický list, ze kterého by bylo možné zjistit
splnění všech požadovaných technických parametrů a neobsahovala nabídkovou cenu za celé plnění
zakázky
4) nabídka uchazeče TECHPROFI HK, s.r.o., nesplňuje požadované technické parametry
Nabídky ostatních uchazečů, které splnily podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci:
1) INMES,spol. s r.o., nabídková cena 250 389,60 vč. DPH
2) Jiří Miňovský, nabídková cena 372 289,80 vč. DPH
3) PROFITHERM CZ s.r.o., nabídková cena 270 816,- vč. DPH
4) Roman Bórik, nabídková cena 319 016,19 vč. DPH
5) Techem, spol. s r. o., nabídková cena 263 568,- vč. DPH
6) TSBK servis s.r.o, nabídková cena 296 319,29 vč. DPH
7) ULIMEX, spol. s r.o., nabídková cena 286 222,08 vč. DPH
8) Václav Jindra, nabídková cena 345 970,- vč. DPH
9) VV TOP s.r.o., nabídková cena 347 909,76 vč. DPH
Po poradě a po diskuzi RM rozhodla takto:
Usnesení č.191/2012:
Rada města
a) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů
v bytových domech“ o vyloučení nabídky uchazeče Dušan Dzamulič, 28. října 423, 394 70 Kamenice nad
Lipou, IČ: 63253909
uchazeč nesplnil zadávací podmínky tím, že jeho nabídka neobsahovala technický list vodoměru, ze
kterého by bylo možné zjistit splnění všech požadovaných technických parametrů
b) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů
v bytových domech“ o vyloučení nabídky uchazeče Miroslav Jeníkovský, Hořesedly 27, 270 04 Hořesedly,
IČ: 16928776
uchazeč nesplnil zadávací podmínky tím, že jeho nabídka neobsahovala nabídkovou cenu za výměnu
požadovaného počtu vodoměrů a neobsahovala nabídkovou cenu za demontáž a likvidaci původních
stávajícíh vodoměrů
c) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů
v bytových domech“ o vyloučení nabídky RAPET - servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 5, IČ:
26506424
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uchazeč nesplnil zadávací podmínky tím, že jeho nabídka neobsahovala technický list vodoměru, ze
kterého by bylo možné zjistit splnění všech požadovaných technických parametrů a neobsahovala
nabídkovou cenu za demontáž a likvidaci původních stávajícíh vodoměrů
d) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů
v bytových domech“ o vyloučení nabídky TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec
Králové, IČ: 25941283
uchazeč nesplnil zadávací podmínky tím, že nabízený vodoměr nesplňuje limit pro minimální průtok Q 1
a pro přetěžovaný průtok Q4
e) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna vodoměrů
v bytových domech“ o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Nejvhodnější nabídkou je
nabídka uchazeče INMES,spol. s r.o., Slezanů 2298/7, 169 00 Praha 6, IČ: 48583391, s nejnižší nabídkovou
cenou 250 389,80 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2e) Veřejná zakázka „Milovické echo“ Návrh na ustavení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 180/2012 ze dne 26. 3. 2012 byla dne 29. 3. 2012
na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Milovické echo“.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 4. 2012 v 11:00 hod v podatelně MěÚ Milovice.
Předmětem plnění zakázky je zajištění grafické přípravy a tisku Milovického echa podle popisu a specifikace
předmětu zakázky uvedených ve Výzvě. Součástí zakázky jsou i redakční a editorské práce, korektury textů a
spolupráce se zadavatelem.
Jedná se o veřejnou zakázku na služby, s předpokládanou hodnotou ve výši 800.000,- Kč včetně DPH, podle
ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) se tedy
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána ve smyslu § 18 zákona v souladu s § 6 zákona,
dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu se Směrnicí města Milovice č.
4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Vzhledem k předpokládaným nákladům na realizaci zakázky navrhuje Odd. školství a kultury Radě města aby, ve
smyslu ustanovení §§ 71 a 74 zákona, ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro
otevírání obálek s nabídkami a dále pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení a zároveň
komisi zmocnila, ve smyslu ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
uchazečů
Návrh na složení komise:
členové komise:
1. Lukáš Pilc, starosta města
2. Jana Křížová, referent Oddělení školství a kultury
3. Mgr. Věra Hátlová, vedoucí Kanceláře starosty města
4. Milan Kraus, investiční referent Odd. správy majetku města
5. Mgr. Zdenka Žmudová, členka Redakční rady Milovického echa
náhradníci členů komise:
1.
Miroslava Dlouhá, členka Rady města
2.
Mgr. Martina Šenkýřová, referent Oddělení školství a kultury
3.
Marcela Pokorná, vedoucí Ekonomického oddělení
4.
Bc. Bedřich Moravec, investiční referent Odd. správy majetku města
5.
Denisa Vaněčková, členka Redakční rady Milovického echa
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení Rady města č. 180/2012 ze dne 26. 3. 2012
Rada města
schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Milovické echo“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 je v položce 3349 – 5169 Nákup služeb – ECHO, vyčleněna částka
430.000 Kč
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.192/2012:
Rada města
schválila, ve smyslu §§ 71 a 74 zákona č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon)
ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby –
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„Milovické echo“ - a zároveň komisi zmocnila, ve smyslu ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů uchazečů. Složení komise je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2f) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Vnitřní vybavení – KD
Milovice – vestavba ZŠ“
Místostarostka města uvedla, že v současné době se realizuje stavba „KD Milovice- vestavba ZŠ“, stavební
práce budou dokončené do konce měsíce července 2012. Jedná se o rekonstrukci prostor objektu čp. 507 na
náměstí 30. června v části Mladá, kde vzniknou tři třídy příspěvkové Základní školy a mateřské školy T.G.
Masaryka. Návrh vnitřního vybavení pro vzniklé třídy byl zpracován autorizovaným architektem
z Architektonického ateliéru ai5 s.r.o. Komenského 1112, 563 01 Lanškroun Mg. A. Mikulášem Medlíkem.
V souladu s ustanovením §18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, při dodržení zásad uvedených v §6 zákona tj. zásada transparentností, rovného zacházení a zákazu
diskriminace a v souladu se Směrnicí města č. 4/2011 K zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi , oddělení správy majetku města předkládá Radě města ke
schválení návrh Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentací na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Vnitřní vybavení – KD Milovice- vestavba ZŠ“. Jedná se veřejnou zakázku na dodávky, s předpokládanou
hodnotou ve výší 550.000,- Kč včetně DPH.
S náklady na pořízení nábytku v letošním roce je počítáno v rozpočtu příspěvkové Základní školy a mateřské
školy T.G.Masaryka , a nebudou hrazeny z rozpočtu města.
Hodnoticím kritérium pro zadání zakázky je navrhována nejnižší nabídková cena , při splnění všech požadavků a
podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentací.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.193/2012:
Rada města
schválila text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky“ Vnitřní vybavení
– KD Milovice - vestavba ZŠ“ a Zadávací dokumentací zakázky ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2g) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Likvidace nádrží s nebezpečným
odpadem“
Starosta města předložil návrh na hodnocení podaných nabídek na akci: „Likvidace nádrží s nebezpečným
odpadem“.
Rada města Milovice na svém jednání dne 27. 2. 2012 usnesením číslo 113/2012 schválila zveřejnění Výzvy na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Likvidace nádrží s nebezpečným odpadem“. Veřejná zakázka
byla zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č.4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Výzva na plnění veřejné zakázky byla dne 29. 2. 2012 zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a zároveň byla
zaslána těmto zájemcům:
1. .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
2. ATE CR, a.s., Za potokem 46/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
4. DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves
5. Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovená ve výši cca 700.000,00 Kč včetně DPH.
Základním hodnoticím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena při splnění všech podmínek
uvedených v Zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 22. 3. 2012. v 14:00 hodin, v sídle
zadavatele.
V termínu pro podání nabídek byly doručeny nabídky uchatečů:
1. Kaiser servis spol. s r.o., Trnkova 111, 632 00 Brno
2. ASTON, služby v ekologii s.r.o., Těšnov 1163/5,110 00 Praha 1- Nové Město
3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
4. SITA CZ, a.s., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10
5. .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
6. PURUM s.r.o., Národní 961/25,110 00 Praha 1
7. DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves
Rada města svým usnesením č. 177/2012 uložila odd. správy majetku města provést podrobné vyhodnocení
doručených nabídek a předložit jej na nejbližší jednání RM.
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Při hodnocení byly posouzeny nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelné nabídky.
Při hodnocení bylo zjištěno, že nabídky všech uchazečů splnili všechny zákonné a požadované podmínky
uvedené v Zadávací dokumentaci. Výsledné pořadí nabídek seřazených dle výše nabídkových cen:
1) .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
– nabídková cena 572 862,- Kč vč. DPH
2) Kaiser servis spol. s r.o., Trnkova 111, 632 00 Brno
– nabídková cena 594 000,- Kč vč. DPH
3) PURUM s.r.o., Národní 961/25,110 00 Praha 1
– nabídková cena 599 736,- Kč vč. DPH
4) SITA CZ, a.s., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10
– nabídková cena 654 960,- Kč vč. DPH
5) ASTON, služby v ekologii s.r.o., Těšnov 1163/5,110 00 Praha 1- Nové Město
– nabídková cena 790 920,- Kč vč. DPH
6) DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves
– nabídková cena 828 000,- Kč vč. DPH
7) AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
– nabídková cena 1 471 620,- Kč vč. DPH
Po poradě a diskusi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.194/2012:
Rada města
rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Likvidace nádrží
s nebezpečným odpadem“ o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Nejvhodnější nabídkou je
nabídka uchazeče .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 , IČ: 45809712, s nejnižší nabídkovou
cenou 572 862,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2h) Veřejná zakázka „Městský kamerový dohlížecí systém Milovice“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 101/2012 ze dne 20. 0 2. 2012 byla dne 23. 03. 2012
na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Městský kamerový dohlížecí systém Milovice“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1. Mopos Communications, a.s., IČ 491 01 358, Rokycanova 2798, 503 02 Pardubice
2. PATROL group s.r.o., IČ 469 81 233, Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava
3. TECHNICOM, s.r.o., IČ 491 01 358, Třebízského 212, 413 01 Roudnice nad Labem
4. TELMO, spol. s r.o., IČ 473 07 781, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
5. V3R s.r.o., IČ 284 97 325, Přívozní 1051/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 1.500.000,- Kč včetně DPH, podle ustanovení §12 odst. 3
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Zakázka je ve smyslu § 18 zákona zadávána v souladu s § 6
zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu se Směrnicí města
Milovice č.4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky stanoveným v zadávacích podmínkách, v souladu s § 78 odst.
1 písm. a), byla ekonomická výhodnost nabídky s těmito jednotlivými dílčími kritérii:
a)
nabídková cena
s váhou 55%
b)
technické řešení
s váhou 20%
c)
podmínky servisní smlouvy
s váhou 15%
d)
roční provozní náklady
s váhou 10%
Lhůta pro podání nabídek končila dne 19. 03. 2012 (pondělí) v 11:30 hod v sídle zadavatele, podatelně MěÚ
Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem šesti uchazečů, v tomto pořadí:
1. OM-KOMPLEX spol. s r.o., IČ 498 13 781, Erno Košťala 1005, 530 12 Pardubice
2. TECHNICOM, s.r.o., IČ 491 01 358, Třebízského 212, 413 01 Roudnice nad Labem
3. Mopos Communications, a.s., IČ 491 01 358, Rokycanova 2798, 503 02 Pardubice
4. N W D C Company spol. s r.o., IČ 252 19 685, Mezi Lysinami 436/6, 140 00 Praha 4
5. TELMO, spol. s r.o., IČ 473 07 781, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
6. Pavel Bajer, IČ 701 79 891, Petra Jilemnického 518, 503 01 Hradec Králové
Rada města svým usnesením č. 131/2012 ze dne 05. 03. 2012 ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručenými
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v rámci zadávacího řízení a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
dodavatelů.
První jednání komise se uskutečnilo dne 19. 03. 2012. V úvodu jednání byli členové komise seznámeni se
Seznamem doručených nabídek (obchodním jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně
podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti.
Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy komise, předsedou komise byl jednomyslně zvolen Bc.
Tomáš Hrabánek.
Následovala kontrola doručených obálek, komise konstatovala, že všechny nabídky byly doručeny ve lhůtě
stanovené pro podání nabídek a byly podány v zalepených obálkách s uvedením adresy i obchodního jména
uchazeče.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byla provedena její kontrola
s přihlédnutím k § 71 odst. 8 zákona, to je zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je podepsána
oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci. Vše, včetně nabídkové ceny, bylo
zaznamenáno do Kontrolního listu jednotlivých nabídek.
Žádná nabídka nebyla vyřazena, všechny nabídky byly postoupeny k dalšímu posouzení, s tím že zadavatel vyzve
uchazeče:
č. 3 - Mopos Communications, a.s., uchazeče č. 4 - N W D C Company spol. s r.o. a uchazeče č. 6 - Pavel Bajer,
ve smyslu ustanovení odst. 3) § 76 zákona k písemnému vysvětlení - doplnění nabídky, týkající se oceněných
výkazů výměr kabelových přípojek pro napájení kamerových bodů, respekt. servisních podmínek.
Na tomto jednání komise zpracovala Protokol o otevírání obálek, s přihlédnutím k §§ 71 a 723 zákona.
Druhé jednání komise se uskutečnilo dne 23. 03. 2012. V úvodu jednání se členové komise seznámili s požadavky
zadavatele, uvedenými v zadávacích podmínkách, na kvalifikaci dodavatelů a na způsob jejího prokázání.
Následně bylo posuzováno, podle pořadí doručení nabídky, u každého dodavatele splnění požadavků zadavatele,
uvedených v zadávacích podmínkách, na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání. Vše bylo zaznamenáno
do Kontrolního listu jednotlivých nabídek.
Žádná nabídka nebyla vyřazena, všichni dodavatelé prokázali splnění kvalifikačních předpokladů, a všechny
nabídky tak byly postoupeny k dalšímu posouzení, s tím, že zadavatel vyzve uchazeče :
č. 1 - OM-KOMPLEX spol. s r.o., uchazeče č. 3 - Mopos Communications, a.s. a uchazeče č. 4 - N W D C
Company spol. s r.o., ve smyslu ustanovení odst. 3) § 76 zákona k písemnému vysvětlení - doplnění nabídky,
týkající se technického řešení.
Na tomto jednání komise zpracovala Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů., s přihlédnutím k § 59 zákona.
Třetí jednání komise se uskutečnilo dne 30.03. 2012. Při tomto jednání komise provedla posouzení nabídek
(včetně požadovaných doplnění), to je zda jsou splněny požadavky a podmínky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách a následně hodnocení nabídek podle kriterií uvedených v zadávacích podmínkách. Na tomto jednání
komise zpracovala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.
Protokoly o otevírání obálek, o posouzení kvalifikace dodavatelů a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byly
zadavateli předány dne 04. 4. 2012.
Komise při posuzování nabídek vyřadila tyto nabídky:
nabídku č.5 - uchazeč TELMO, spol. s r.o., IČ 473 07 781, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací, neboť předložené řešení monitorovacího systému
není řešeno jako distribuovaný systém jak je zadavatelem požadováno v Technické specifikaci zadávací
dokumentace - Systémové požadavky na monitorovací systém
nabídku č.6 - uchazeč Pavel Bajer, IČ 701 79 891, Petra Jilemnického 518, 503 01 Hradec Králové
uchazeč na základě žádosti o doplnění - vysvětlení nabídky doručil oceněný Výkaz výměr kabelových
přípojek pro napájení kamerových bodů č.1, 2, 6 a 7 a nový Krycí list nabídky ve kterém oproti původní nabídce
zvýšil nabídkovou cenu o 348.343,- Kč včetně DPH a tím nabídkovou cenu změnil,
jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací, neboť Návrh smlouvy o dílo neobsahuje požadavky
zadavatele uvedené v bodě 11 Podrobných podmínek zadávací dokumentace, to je uvedení záručních lhůt,
jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací, neboť Návrh smlouvy o dílo neobsahuje ustanovení,
že uchazeč souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční
kontrolu závazkového vztahu, vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se uchazeč podrobí této kontrole, a bude působit
jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona, které je zadavatelem vyžadováno v bodě
11 Podrobných podmínek zadávací dokumentace.
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Nabídky, které nebyly komisí vyřazeny, komise hodnotila podle jednotlivých dílčích kritérií uvedených
v zadávacích podmínkách. Body získané v jednotlivých dílčích kritériích byly přepočteny podle váhy kriteria a
sečteny. Nabídka, která získala nejvyšší součet přepočtených bodů, je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
Pořadí
Číslo nabídky
Nabídková
Technické
Provozní
Servisní
Celkový
nabídek uchazeč,
obchodní cena
řešení
náklady
náklady
počet
firma,
bez DPH
za 1 rok
přepočt.
sídlo
bodů
Nabídka č. 3
971.637,- Kč
95.070,- Kč
1
Mopos
po
přepočtu po
přepočtu po přepočtu po přepočtu
Communications, a.s. váhy
váhy
váhy
váhy
87,95
55,00 bodu
17,14 bodu
2,19 bodu
13,62 bodu
Nabídka č. 1
1.293.676,- Kč
20.841,- Kč
2
OM-KOMPLEX
po
přepočtu po
přepočtu po přepočtu po přepočtu
spol. s r.o.
váhy
váhy
váhy
váhy
81,85
41,31 bodu
15,71 bodu
10 bodů
14,83 bodu
1.333.206,- Kč
39.362,- Kč
Nabídka č. 2
3
po
přepočtu po
přepočtu po přepočtu po přepočtu
TECHNICOM , s.r.o.
váhy
váhy
váhy
váhy
80,38
40,08 bodu
20,00 bodu
5,30 bodu
15,00 bodu
4
1.119.541,- Kč
629.870,- Kč
Nabídka č. 4
po
přepočtu po
přepočtu po přepočtu po přepočtu
N W D C Company
váhy
váhy
váhy
váhy
73,12
spol. s r.o
47,74 bodu
11,43 bodu
0,33 bodu
13,62 bodu
Rada města po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, s Protokolem o posouzení kvalifikace dodavatelů, se
Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č.195/2012:
Rada města
a)
rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.3. 2012, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Městský
kamerový dohlížecí systém Milovice“ o vyloučení uchazeče
TELMO, spol. s r.o., IČ 473 07 781, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací, neboť předložené řešení monitorovacího systému
není řešeno jako distribuovaný systém jak je zadavatelem požadováno v Technické specifikaci zadávací
dokumentace - Systémové požadavky na monitorovací systém
b)
rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 03. 2012, zpracované
hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Městský kamerový dohlížecí systém Milovice“ o vyloučení uchazeče
Pavel Bajer, IČ 701 79 891, Petra Jilemnického 518, 503 01 Hradec Králové
uchazeč na základě žádosti o doplnění - vysvětlení nabídky doručil oceněný Výkaz výměr kabelových
přípojek pro napájení kamerových bodů č. 1, 2, 6 a 7 a nový Krycí list nabídky ve kterém oproti původní nabídce
zvýšil nabídkovou cenu o 348.343,- Kč včetně DPH a tím nabídkovou cenu změnil,
jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací, neboť Návrh smlouvy o dílo neobsahuje požadavky
zadavatele uvedené v bodě 11 Podrobných podmínek zadávací dokumentace, to je uvedení záručních lhůt,
jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací, neboť Návrh smlouvy o dílo neobsahuje ustanovení,
že uchazeč souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční
kontrolu závazkového vztahu, vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se uchazeč podrobí této kontrole, a bude působit
jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona, které je zadavatelem vyžadováno v bodě
11 Podrobných podmínek zadávací dokumentace
c)
rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 03. 2012 zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Městský
kamerový dohlížecí systém Milovice“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Mopos Communications, a.s., IČ 491 01 358, Rokycanova 2798, 503 02 Pardubice, který podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku (získala 87,95 bodu ze sta možných) s nabídkovou cenou 971.637,- Kč bez DPH a
s ročními provozními náklady 95.070,- Kč bez DPH,
jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče OM-KOMPLEX spol. s r.o., IČ 498 13 781, Erno Košťala 1005,
530 12 Pardubice (získala 81,85 bodu ze sta možných) s nabídkovou cenou 1.293.676,- Kč bez DPH a s ročními
provozními náklady 20.841,- Kč bez DPH,
jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče TECHNICOM, s.r.o., IČ 491 01 358, Třebízského 212, 413 01
Roudnice nad Labem (získala 80,38 bodu ze sta možných) s nabídkovou cenou 1.333.206,- Kč bez DPH a
s ročními provozními náklady 39.362,- Kč bez DPH,
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jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka uchazeče N W D C Company spol. s r.o., IČ 252 19 685, Mezi Lysinami
436/6, 140 00 Praha 4 (získala 73,12 bodu ze sta možných) s nabídkovou cenou 1.119.541,- Kč bez DPH a
s ročními provozními náklady ve výši 629.870,- Kč bez DPH.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2i) Veřejná zakázka „Poskytování základních právních služeb“ Oprava znění důvodové zprávy
Starosta města uvedl, že na základě zápisu z jednání RM č. 9/2012, ze dne 19. 3. 2012 bylo v důvodové zprávě
k předloženému bodu vztahujícímu se k veřejné zakázce na služby „Poskytování základních právních služeb“
uvedeno, že předpokládaná hodnota zakázky je ve výši ve výši 960.000,- Kč včetně DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky měla být uvedena ve výši 960.000,- Kč bez DPH.
Z tohoto důvodu je předložen tento bod programu jednání RM č. 11/2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.196/2012:
Rada města
vzala na vědomí informaci o chybě v důvodové zprávě k veřejné zakázce „Poskytování základních právních
služeb“, kdy předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 960.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček).
2j) Veřejná zakázka „Nová ZŠ Milovice – Mladá – technický dozor investora a výkon koordinátora
BOZP“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 130/2012 ze dne 05. 03. 2012 byla dne
06.03.2012 na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ a zároveň
byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1. AKCENT spol. s r.o., IČ 485 93 885, Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 - Smíchov
2. APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, K Roztokům 190/30, 165 00 Praha 6 - Suchdol
3. EQUITA Engineering s.r.o., IČ 284 21 477 Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město
4. Ing. Miloslav Lhota, IČ 430 31 455, Mošnova 31/2653, 150 00 Praha 5 - Smíchov
5. MZK inženýring s.r.o., IČ 254 35 272, Kostelecká 879, 196 00 Praha 9 - Čakovice
6. SIGOS s.r.o., IČ 629 66 847, Čechova 1421, 272 01 Kladno
7. VEJVODA BL, spol. s r.o., IČ 248 01 917 Hauptova 594, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
8. ZAVOS s.r.o., IČ 602 03 013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 1.500.000,- Kč včetně DPH, podle ustanovení §12 odst. 3
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Zakázka je ve smyslu § 18 zákona zadávána v souladu s § 6
zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu se Směrnicí města
Milovice č.4/2011 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky stanoveným v zadávacích podmínkách, v souladu s § 78 odst.
1 písm. b), byla nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 23. 03. 2012 (pátek) v 10:00 hod v sídle zadavatele, podatelně MěÚ
Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem dvanácti uchazečů, v tomto pořadí:
1. SIGOS s.r.o., IČ 629 66 847, Čechova 1421, 272 01 Kladno
2. Sdružení INFRAM/STAVCON, Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
3. MZK inženýring s.r.o., IČ 254 35 272, Kostelecká 879, 196 00 Praha 9 - Čakovice
4. EQUITA Engineering s.r.o., IČ 284 21 477 Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město
5. IBH, spol. s r.o., IČ 475 40 966, Poděbradova 3178, Kladno
6. VEJVODA BL, spol. s r.o., IČ 248 01 917 Hauptova 594, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
7. Sdružení MIRRO-GLEEDS, Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
8. APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, K Roztokům 190/30, 165 00 Praha 6 – Suchdol
9. Ing. Miloslav Lhota, IČ 430 31 455, Mošnova 31/2653, 150 00 Praha 5 - Smíchov
10. CENARO s.r.o., IČ 288 72 452, U Rybníka 13/72, 250 91 Zeleneč
11. ATLAS CZ s.r.o., IČ 270 75 478, Podskalí 81/12, 251 01 Říčany
12. ZAVOS s.r.o., IČ 602 03 013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2
Rada města svým usnesením č. 68/2012 ze dne 13.02. 2012 ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručenými
v rámci zadávacího řízení a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
dodavatelů.
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Členové komise (náhradníci členů komise) se sešli dne 26.03. 2012 . V úvodu jednání je zástupce zadavatele
seznámil se Seznamem doručených nabídek (obchodním jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a
následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti. Následovala volba předsedy komise,
předsedou komise byla zvolena Marcela Říhová.
Následovala kontrola doručených obálek, komise konstatovala, že všechny nabídky byly doručeny ve lhůtě
stanovené pro podání nabídek a byly podány v zalepených obálkách s uvedením adresy i obchodního jména
uchazeče.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byla provedena její kontrola
podle § 71 odst. 8 zákona, to je zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je nabídka (návrh smlouvy)
podepsán oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované
zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do
Kontrolního listu a zároveň bylo sděleno přítomným zástupcům uchazečů.
Při kontrole nabídky č. 4 - uchazeč EQUITA Engineering s.r.o., IČ 284 21 477 Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1
- Staré Město, komise zjistila, že nabídka není úplná s hlediska požadovaného zadavatelem, v Krycím listu
nabídky není uvedena nabídková cena, a proto byla nabídka vyřazena
Následovalo posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání, se
zaznamenáním do Kontrolního listu. Při posuzování kvalifikace komise vyřadila tyto nabídky:
nabídku č. 1 - uchazeč SIGOS s.r.o., IČ 629 66 847, Čechova 1421, 272 01 Kladno
- uchazeč neprokázal splnění ekonomických a finančních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.3 Výzvy k podání nabídky
nabídku č. 2 - uchazeč Sdružení INFRAM/STAVCON, Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
- uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
nabídku č. 3 - uchazeč MZK inženýring s.r.o., IČ 254 35 272, Kostelecká 879, 196 00 Praha 9 - Čakovice
- uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
nabídku č. 5 - uchazeč IBH, spol. s r.o., IČ 475 40 966, Poděbradova 3178, Kladno
- uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
nabídku č. 8 - uchazeč APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, K Roztokům 190/30, 165 00 Praha 6 - Suchdol
- uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
nabídku č. 11 - uchazeč ATLAS CZ s.r.o., IČ 270 75 478, Podskalí 81/12, 251 01 Říčany
- uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
- uchazeč neprokázal splnění ekonomických a finančních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.3 Výzvy k podání nabídky
nabídku č. 12 - uchazeč ZAVOS s.r.o., IČ 602 03 013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2
- uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem požadována
v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
Nabídky, které nebyly komisí vyřazeny komise hodnotila podle základního hodnotícího kritéria, to je výše
nabídkové ceny bez DPH a stanovila tak pořadí nabídek
Rada města se seznámila se Zprávou o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek a
s jednotlivými nabídkami a následně přijala toto usnesení:
Usnesení č.197/2012:
Rada města
a) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
EQUITA Engineering s.r.o., IČ 284 21 477 Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město
nabídka není úplná s hlediska požadovaného zadavatelem, v Krycím listu nabídky není uvedena
nabídková cena
b) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
SIGOS s.r.o., IČ 629 66 847, Čechova 1421, 272 01 Kladno
uchazeč neprokázal splnění ekonomických a finančních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.3 Výzvy k podání nabídky
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c) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
Sdružení INFRAM/STAVCON, Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
d) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
MZK inženýring s.r.o., IČ 254 35 272, Kostelecká 879, 196 00 Praha 9 - Čakovice
uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
e) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
IBH, spol. s r.o., IČ 475 40 966, Poděbradova 3178, Kladno
uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
f) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, K Roztokům 190/30, 165 00 Praha 6 - Suchdol
uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
g) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
ATLAS CZ s.r.o., IČ 270 75 478, Podskalí 81/12, 251 01 Říčany
uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
uchazeč neprokázal splnění ekonomických a finančních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.3 Výzvy k podání nabídky
h) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o
vyloučení uchazeče
ZAVOS s.r.o., IČ 602 03 013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2
uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů tak jak bylo zadavatelem
požadována v bodě 5.2 Výzvy k podání nabídky
i) rozhodla, na základě Zprávy o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.03.
2012, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Nová ZŠ Milovice - Mladá - technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP“ o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Sdružení MIRRO-GLEEDS, Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10 s nabídkovou cenou 943.000,- Kč bez DPH
(1.131.600,- Kč včetně DPH),
jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče Ing. Miloslav Lhota, IČ 430 31 455, Mošnova 31/2653, 150 00
Praha 5 - Smíchov s nabídkovou cenou 960.000,- Kč bez DPH (1.152.000,- Kč včetně DPH),
jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče VEJVODA BL, spol. s r.o., IČ 248 01 917 Hauptova 594, 156 00
Praha 5 - Zbraslav s nabídkovou cenou 1.127.000,- Kč bez DPH (1.352.400,- Kč včetně DPH),
jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka uchazeče CENARO s.r.o., IČ 288 72 452, U Rybníka 13/72, 250 91
Zeleneč s nabídkovou cenou 1.950.000,- Kč bez DPH (2.340.000,- Kč včetně DPH)
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Ivana Weigandová, Marcela Říhová – členové hodnotící
komise).
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2k) Návrh na zveřejnění výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu „Vybavení veřejných
hřišť“
Místostarostka města uvedla, že tato zpráva se předkládá z důvodu zajištění vybavení veřejného hřiště v ulici
Pionýrů na pozemku p.č. 704/3 v k.ú. Milovice nad Labem a v ulici Sportovní na pozemku p.č. 1386/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice. Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 550 000 Kč
včetně DPH. Zakázka je zadávána v souladu s § 6 zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení,
zákazu diskriminace a v souladu se směrnicí města Milovice č. 4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Hodnocení bude provedeno formou soutěže o návrh, při kterém se budou hodnotit dílčí kritéria.
Výzva na plnění veřejné zakázky je přílohou tohoto návrhu.
Vztah k rozpočtu:
S akcí vybudování dětského hřiště bylo v rozpočtu počítáno. Vynaložená celková částka z rozpočtu na tuto akce
je max. 550.000 Kč a to z položky 3745 5137.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.198/2012:
Rada města
schválila text a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu „Vybavení veřejných
hřišť“, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2l) Návrh na zveřejnění výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Zahradní altán – Benátecká
Vrutice“
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 165/2012 ze dne 19.3.2012 oddělení Správy
majetku města Milovice předkládá návrh Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „Zahradní altán – Benátecká Vrutice„. Výzva bude zveřejněna v souladu se Směrnicí č. 4/2011
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky je přílohou tohoto návrhu.
Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 165/2012:
Rada města
a) schválila vypsání záměru na zhotovitele „Zahradní altán-Benátecká Vrutice“,
b) uložila odd. Správy majetku města předložit na nejbližší jednání RM Výzvu k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky „Zahradní altán – Benátecká Vrutice“.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.199/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Zahradní altán – Benátecká Vrutice“
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3) Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
3a) Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1751/6 v k.ú. Milovice nad Labem
Tento bod předložila místostarostka města, která uvedla, že mgr. Ludmila Šimková, statutární zástupce Občanského
sdružení Maminky dětem, se na město Milovice obrátila se žádostí o výpůjčku části pozemku parc.č. 1751/6 o
velikosti cca 1.000 m2, pro potřeby Lesního klubu Skřítek.
Klub je součástí Občanského sdružení Maminky dětem, je to klub pro děti ve věku od 2,5 do 6 ti let, je inspirován
myšlenkou „lesních mateřských školek“ a je pilotním projektem Ministerstva životního prostředí. Funguje na
principech trvale udržitelného rozvoje, s důrazem na environmentální výchovu.
Pozemek bude využit celotýdenně při kompletním zachování současného přírodního stavu, bude na něm pouze
umístěna mobilní maringotka jako zázemí klubu.
Jedná se o část pozemku v prostoru za objektem Radnice (restaurace RKDM) v části Mladá
Podle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěn v zóně CS Smíšené území - Společenské a obchodní centrum.
Na základě výše uvedeného odd. Správy majetku města doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o
výpůjčce nemovitostí - části pozemku parc.č. 1751/6 ostatní plocha - jiná plocha a části pozemku parc.č. 1292
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zastavěná plocha nádvoří - zbořeniště o celkové výměře obou částí cca 1.000 m2 v k.ú. Milovice nad Labem, ve
kterém budou mimo jiné uvedeny tyto podmínky :
vypůjčitelem bude Občanské sdružení Maminky dětem, IČ 266 25164, Dětská 359, 289 23 Milovice
pozemek bude celotýdenně využíván pro potřeby Lesního klubu Skřítek, který je součástí Občanského
sdružení Maminky dětem
pozemek bude zachován v současném přírodním stavu, bude na něm pouze umístěna mobilní maringotka
jako zázemí klubu
vypůjčitel bude na své náklady zabezpečovat údržbu vypůjčeného pozemku
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tří měsíců
Vztah k rozpočtu:
Nebude mít dopad na schválený rozpočet města na rok 2012
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.200/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitostí - části pozemku parc.č. 1751/6 ostatní plocha - jiná plocha
a části pozemku parc.č. 1292 zastavěná ploch a nádvoří - zbořeniště o celkové výměře obou částí cca 1.000 m2
v k.ú. Milovice nad Labem, Občanskému sdružení Maminky dětem, IČ 266 25164, Dětská 359, 289 23 Milovice
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3b) Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 207 k. ú. Milovice nad Labem
Místostarostka města uvedla, že v květnu roku 2010 se na město obrátilo 6 majitelů nemovitostí, ke kterým je
přístup pouze po pozemku parc.č. 207 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 361 m2, nebo s tímto
pozemkem sousedí, aby pozemek město odkoupilo od soukromého majitele. Jedná se o jednu z „uliček“
napojených na ulici Na Pahorku v Milovicích, část Milovice, předmětný pozemek je ve vlastnictví paní M. V.,
Tulská 16, Banská Bystrica, Slovenská Republika.
Majitelé dotčených nemovitostí ve svém dopise uvádějí, že v pozemku jsou uloženy veškeré inženýrské sítě, na
které jsou jejich nemovitosti připojeny a že mají obavu, aby v případě dědictví či prodeje pozemku nedošlo ke
sporům s jeho novým majitelem.
V minulosti proběhlo několik jednání se synem majitelky pozemku, Ing. M. V., o jeho odkoupení, nedošlo však
k vzájemné shodě o ceně pozemku.
Až v letošním roce došlo k dohodě, to je, že majitelka pozemek městu prodá za cenu 27.080,00 Kč, podle
Znaleckého posudku o ceně nemovitosti č. 2493/14/2011 ze dne 12.02. 2011 (cena za 1 m2 ve výši 75 Kč) a
město, stejně jako v případě výkupu pozemků pro stavbu „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice“
(„obchvat Benátecké Vrutice“) uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (náklady na vyhotovení
Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a
daň z převodu nemovitostí).
Oddělení Správy majetku navrhuje Radě města, doporučit Zastupitelstvu města za těchto podmínek odkoupení
pozemku schválit.
Vztah k rozpočtu
Celkové náklady spojené s odkoupením pozemku činí cca 29.000,00 Kč (27.080,- Kč kupní cena, 1.000,- Kč
správní poplatek za Návrh na vklad do katastru nemovitostí, 812,- Kč daň z převodu nemovitostí - 3% z kupní
ceny)Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 je v položce 6171 - 6130 Výkup pozemků (ul. Ke Hřišti,
rozšíření hřbitova, uličky Na Pahorku apod.) vyčleněna částka ve výši 1.000.000,00 Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.201/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na odkoupení pozemku parc.č. 207 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 361
m2 z vlastnictví M. V., Tulská 16, Banská Bystrica, Slovenská Republika do vlastnictví Města Milovice za
těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena ve výši 27.080,00 Kč (cena za 1 m2 ve výši 75 Kč, podle Znaleckého posudku o ceně
nemovitosti č. 2493/14/2011 ze dne 12. 02. 2011)
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí město jako kupující
- veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí hradí město jako kupující (náklady na vyhotovení Kupní
smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň
z převodu nemovitostí),
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc.č. 207 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 361 m2 z vlastnictví M. V., Tulská 16, Banská Bystrica, Slovenská Republika do vlastnictví Města
Milovice za těchto podmínek:
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- kupní cena je stanovena ve výši 27.080,00 Kč (cena za 1 m2 ve výši 75 Kč, podle Znaleckého posudku o ceně
nemovitosti č. 2493/14/2011 ze dne 12. 02. 2011)
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí město jako kupující
- veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí hradí město jako kupující (náklady na vyhotovení Kupní
smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň
z převodu nemovitostí).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4) Byty ve vlastnictví Města Milovice
4a) Žádost o ukončení nájemního vztahu k bytu č.1 v č.p. 592, ul. Topolová, Milovice – Mladá
Místostarostka města uvedla, že na základě žádosti nájemce bytu č. 1, čp. 592, ul. Topolová, část Mladá – paní
D. V., ze dne 23. 3.2012, předkládá oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájemní smlouvy k výše
uvedenému bytu dohodou ke dni 30. 4. 2012.
Nájemce zažádal o ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu dohodou k 30. 4. 2012. Jedná se o byt o
velikosti 1+1 s výměrou podlahové plochy 31,60 m2. Nájemce má uzavřenou nájemní smlouvu se složenou
zálohou na nájemné ve výši 206.700,-Kč. Do měsíce dubna 2012 vyčerpá 56.727,- Kč a 149.973,-Kč mu bude
vráceno.
Vztah k rozpočtu:
Po uvolnění bude byt nabídnut novému nájemci se zálohou na nájemné ve výši 149.973,-Kč. Rozpočet města pro
rok 2012 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.202/2012:
Rada města
schválila žádost paní D. V. o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 1 v čp. 592, ul. Topolová, Milovice ke dni 30.
4. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4b) Žádost paní M. K. o stavební úpravě bytu
Místostarostka města uvedla, že na základě žádosti nájemce bytu č. 47, ul. Armádní, v části Mladá, paní M. K.,
předkládá oddělení správy majetku města návrh na stavební úpravy v bytě č. 47, v č.p.500 ulice Armádní, část
Mladá. Paní K. žádá o změnu dispozice koupelny (změna umístění umyvadla a kohoutu pro pračku).
Stanovisko k návrhu:
Oddělení správy majetku města doporučuje vyhovět žádosti paní M. K., protože se nejedná o rozsáhlé stavební
úpravy.
Vztah k rozpočtu:
Stavební úpravy provede nájemce na své náklady, rozpočet města pro rok 2012 nebude tímto dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.203/2012:
Rada města
schválila změnu dispoze koupelny (změna umístění umyvadla a kohoutu pro pračku) v bytu č. 47 v č.p.500,
ulice Armádní, Milovice-Mladá. Tyto práce provede paní M. K. na své náklady, nebude požadovat po vlastníku
bytu žádné vynaložené náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
5a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi RWE
GasNet, s.r.o., Domky Mladá s.r.o. a Městem Milovice pozemky parc. č. 1776/1 a 1775 v k.ú. Milovice nad
Labem
Starosta města uvedl, že pan J. Š. zplnomocněn společností Domky Mladá s.r.o. předložil dne 23. 2. 2012 návrh
na uzavření třístranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví města
Milovice, parc.č. 1776/1 a 1775 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi RWE GasNet, s.r.o. (budoucí oprávněný),
Domky Mladá s.r.o. (investor) a Městem Milovice (budoucí povinný). Jedná se o strpění uložení plynárenského
zařízení 9 ks přípojek k rodinným domům včetně příslušenství pro parc. č. 1060/1 až 7 v k.ú. Milovice nad
Labem ul. Rakouská v části Mladá v Milovicích. Jednorázová finanční náhrada byla stanovena dle platného
ceníku náhrad za zřízení věcného břemene usnesením Rady města č. 373/2010 ze dne 17. 5. 2010.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
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Usnesení č.204/2012:
Rada města
schválila uzavření třístranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví
města Milovice, parc.č. 1776/1 a 1775 v k.ú. Milovice nad Labem mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem (budoucí oprávněný) Domky Mladá s.r.o., Sokolovská 342/19, 186 00 Praha 8 - Karlín
(investor) a Městem Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice (budoucí povinný).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6) Souhlas s provozem plochy SLZ
Starosta města informoval členy RM o žádosti společnosti Mladá RP, s.r.o., o udělení souhlasu s provozováním
plochy SLZ a pohybu letadel do MTOW 5 700kg na území bývalého letiště Milovice – Boží Dar, které leží
v k.ú. Milovice nad Labem.
Po poradě a po diskusi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.205/2012:
Rada města
souhlasí s provozováním plochy SLZ a pohybu letadel do MTOW 5 700kg na území bývalého letiště Milovice –
Boží Dar, které leží v k.ú. Milovice nad Labem, žadatelé Mladá RP, s.r.o.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7) Žádost o povolení zpracování údajů z internetových stránek Města Milovice
Místostarostka města předložila členům RM žádost D. K., studentky katedry Sociální práce, FF UK v Praze o
povolení zpracování údajů z internetových stránek Města Milovice a jejich následného šíření. Zpracované údaje
budou využity v rámci projektu komunitní analýzy na FF UK v Praze.
Po poradě a po diskusi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.206/2012:
Rada města
souhlasí se zpracováním údajů slečnou D. K. (studentky katedry Sociální práce, FF UK v Praze) z internetových
stránek Města Milovice a jejich následného šíření. Zpracované údaje budou využity v rámci projektu komunitní
analýzy na FF UK v Praze.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8) Žádost o revokaci usnesení RM č.181/2012 ze dne 26. 3. 2012
Na základě vyhodnocení Záměru o pronájmu nemovitosti – budovy č.p. 347 a č.p. 348, ulice Dukelská,
Milovice, schválila rada města uzavření Smlouvy o pronájmu části nemovitosti – budovy č.p. 347 a č.p. 348,
ulice Dukelská, 289 23 Milovice s:
1. Jana Maliariková, Višňová 575/10, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1150,- Kč m2/rok,
2. Kristýna Pilcová, Dětská 359/1, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1100,- Kč m2/rok,
3. GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1000,- Kč m2/rok
Současně rada města tímto usnesením vyčlenila bývalé prostory po městské policii Milovice pro užívání
neziskových organizací. Při kontrole usnesení bylo zjištěno, že vyčlenění bývalých prostor po městské policii
pro užívání neziskových organizací není možné z důvodu schválení uzavření nájemní smlouvy po vyhodnocení
záměru o pronájmu nemovitosti na tyto prostory.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 181/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče Jana Maliariková, Višňová 575/10, 289 23 Milovice, Kristýna Pilcová,
Dětská 359/1, 289 23 Milovice, GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice splnila všechny podmínky a
požadavky uvedené v Záměru o pronájmu nemovitosti,
b) schválila uzavření Smlouvy o pronájmu části nemovitosti – budovy č.p. 347 a č.p. 348, ulice Dukelská,
289 23 Milovice s:
1. Jana Maliariková, Višňová 575/10, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1150,- Kč m2/rok,
2. Kristýna Pilcová, Dětská 359/1, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1100,- Kč m2/rok,
3. GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1000,- Kč m2/rok,
c) vyčlenila bývalé prostory po městské policii Milovice pro užívání neziskových organizací.
Vztah k rozpočtu:
Smlouvou o pronájmu nemovitosti se navýší rozpočet města pro rok 2012.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.207/2012:
Rada města
a) revokuje usnesení Rady města č.181/2012 ze dne 26.3.2012
b) konstatuje, že nabídka uchazeče Jana Maliariková, Višňová 575/10, 289 23 Milovice, Kristýna Pilcová,
Dětská 359/1, 289 23 Milovice, GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice splnila všechny podmínky a
požadavky uvedené v Záměru o pronájmu nemovitosti,
c) schválila uzavření Smlouvy o pronájmu části nemovitosti – budovy č.p. 347 a č.p. 348, ulice Dukelská,
289 23 Milovice s:
1. Jana Maliariková, Višňová 575/10, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1150,- Kč m2/rok,
2. Kristýna Pilcová, Dětská 359/1, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1100,- Kč m2/rok,
3. GR servis group, s.r.o., ČSA 13, 289 23 Milovice, cena za pronájem činí 1000,- Kč m2/rok,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9) Informativní zpráva o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Místostarostka města informovala členy RM o obdržení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve
věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání VZ „Základní Škola Milovice – stavební práce a
projektové práce“.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.208/2012:
Rada města
vzala na vědomí informativní zprávu o obdržení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání VZ „Základní Škola Milovice – stavební práce a
projektové práce“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10) Návrh Směrnice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkových organizacích
Na základě požadavku paní místostarostky připravila kancelář starosty spolu s odd. Správy majetku města Návrh
Směrnice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkových
organizací - viz příloha. Tato směrnice má plně nahradit dosud platnou Směrnici č. 4/2011 K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkových organizací, schválenou usnesením Zastupitelstva
města č. 2/2011 ze dne 2. 5. 2011.
Navrhovanou Směrnici jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci městského úřadu, zaměstnanci
příspěvkových organizací zřízených městem a dále všichni, kteří z pověření města zadávají zakázky malého
rozsahu.
Návrh Směrnice č. 4/2012 reaguje na změny zákona o veřejných zakázkách platné od 1. 4. 2012.
Změny mají Radní vyznačeny v Návrhu Směrnice č. 4/2012.
Přílohy – vzory původní Směrnice byly aktualizovány
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.209/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh Směrnice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a
jeho příspěvkových organizací, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit Směrnici č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkových organizací, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11) Činnost výborů Zastupitelstva města
11a) Finanční výbor Zastupitelstva města
Starosta města předložil Zápis č.3/2012 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 22. 3. 2012.
Po poradě a po diskusi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.210/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č.3/2012 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 22. 3. 2012,
b) předkládá a doporučuje ZM schválit Zápis č.3/2012 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 22. 3. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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12) Zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2012 „Dodatek č.1k Mandátní smlouvě“
Starosta města informoval členy RM, že na městský úřad Milovice byl doručen dne 3. 4. 2012 Dodatek č. 1 k
Mandátní smlouvě o zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2012. Účelem tohoto dodatku je změna výše
částky na zajištění finančních prostředků na krytí prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku zajišťování
ostatní dopravní obslužnosti při plnění závazků veřejné služby. Výše příspěvku činí 5,-Kč na jednoho občana za
rok. Město Milovice uvolní ze svého rozpočtu na rok 2012 částku 47 660,-Kč na zajištění ostatní dopravní
obslužnosti.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.211/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí doručení Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce
2012 mezi Městem Milovice a Městem Městec Králové,
b) doporučuje ZM schválit podepsání Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění ostatní dopravní
obslužnosti v roce 2012 mezi Městem Milovice a Městem Městec Králové.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
13) Návrh výše spoluúčasti na vybudování kanalizačních přípojek v ul. Zahradní
Starosta města uvedl, že Město Milovice získalo ze Středočeského fondu Životního prostředí dotaci na realizaci
stavby „Vnější kanalizace a vodovod lokalita Třešňovka Milovice“. Poskytnuté finance lze použít pouze na
výstavbu kanalizačního řadu a výměnu vodovodního řadu včetně opětovného napojení stávajících vodovodních
přípojek nemovitostí v ul. Zahradní. Dotační finanční prostředky však nelze použít na výstavbu 12-ti nových
kanalizačních přípojek a na jejich napojení na stávající domovní přípojky v revizních šachtách. Výstavba
kanalizačních přípojek, revizních šachet a jejich napojení na kanalizační řad musí být z technických důvodů
prováděnou současně s výstavbou kanalizačních a vodovodních řadů a musí být financována z rozpočtu města.
Předpokládané náklady na výstavbu a napojení 12-ti kanalizačních přípojek jsou odhadovány na 500 tis. Kč vč.
DPH.
Oddělení správy majetku města navrhuje na základě principu solidarity finanční spoluúčast vlastníků
připojovaných nemovitostí (pozemků) ve stejné výši, v jaké byla schválena v roce 2010 při akci „Splašková
kanalizace v části Benátecká Vrutice - Kanalizační přípojky“, tj.:
 přípojka k samostatnému rodinnému domu, nebo domu do max 2 bytových jednotek (dvougenerační
domy) ve výši 8 000,-Kč vč. DPH
 přípojka k rodinnému, nebo bytovému domu, s 3. a více bytovými jednotkami ve výši 4 000,-Kč vč.
DPH za každou bytovou jednotku
 přípojka k nemovitostem fyzických podnikajících osob, nebo právnických osob 12 000,-Kč vč. DPH
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.212/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na:
1) spoluúčast vlastníků připojovaných nemovitostí na výstavbě veřejné části kanalizačních přípojek ukončené
revizní šachtou v Milovicích, lokalita Třešňovka ve výši :
 přípojka k samostatnému rodinnému domu, nebo domu do max 2 bytových jednotek (dvougenerační
domy) ve výši 8 000,-Kč vč. DPH
 přípojka k rodinnému, nebo bytovému domu, s 3. a více bytovými jednotkami ve výši 4 000,-Kč vč.
DPH za každou bytovou jednotku
 přípojka k nemovitostem fyzických podnikajících osob, nebo právnických osob ve výši 12 000,-Kč vč.
DPH
2) termín pro uhrazení celé výše spoluúčasti vlastníků připojovaných nemovitostí na účet města končí dne
1.7.2012. Po tomto termínu si budou zájemci o přípojky zajišťovat vybudování přípojek sami, včetně uhrazení
nákladů v plné výši.
b) doporučuje ZM schválit:
1) spoluúčast vlastníků připojovaných nemovitostí na výstavbě veřejné části kanalizačních přípojek ukončené
revizní šachtou v Milovicích, lokalita Třešňovka ve výši :
 přípojka k samostatnému rodinnému domu, nebo domu do max 2 bytových jednotek (dvougenerační
domy) ve výši 8 000,-Kč vč. DPH
 přípojka k rodinnému, nebo bytovému domu, s 3. a více bytovými jednotkami ve výši 4 000,-Kč vč.
DPH za každou bytovou jednotku

23



přípojka k nemovitostem fyzických podnikajících osob, nebo právnických osob ve výši 12 000,-Kč vč.
DPH
2) termín pro uhrazení celé výše spoluúčasti vlastníků připojovaných nemovitostí na účet města končí dne
1.7.2012. Po tomto termínu si budou zájemci o přípojky zajišťovat vybudování přípojek sami, včetně uhrazení
nákladů v plné výši.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
14) Umístění reklamního poutače v ul. Armádní v Milovicích
Místostarostka města uvedla, že paní G. P., 5. května 100, 289 23 Milovice jsi podala dne 6. 2. 2012 žádost o
povolení k umístění reklamního poutače na pozemku města Milovice parc č. 1754/1 v k.ú. Milovice nad Labem.
Reklamní poutač bude umístěn před prodejnou stavebnin RABAT ul. Armádní v Milovicích. Reklamní poutač
je o velikosti 2,5m x 1,5m to je 3,75m2 a bude umístěn na zabetonované železné konstrukci. Reklamní poutač
bude sloužit pro navigaci zákazníků Farmářských trhů. Dále paní G. P. žádala o umístění reklamního poutače na
pozemku parc. č. 1387/14 v k.ú. Benátecká Vrutice ul. Armádní v Milovicích. Uvedený pozemek je ve
vlastnictví pana Jaroslava Jelínka, Vančurova 280, 293 01 Mladá Boleslav. Dne 17. 2. 2012 byla zaslána výzva
paní G. P. k doložení souhlasného vyjádření od Policie ČR, dopravního inspektorátu Nymburk. Dne 15. 3. 2012
bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Nymburk.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.213/2012:
Rada města
schválila umístění reklamního poutače paní G. P., 5. května 100, 289 23 Milovice na pozemku parc. č. 1754/1
v k.ú. Milovice nad Labem před prodejnou stavebnin RABAT ul. Armádní v Milovicích v zabetonované železné
konstrukci. Rozsah záboru je 3,75m2, cena pronájmu za užívání reklamního poutače je 13 687,5,-Kč za rok.
Reklamní poutač bude umístěn dle podmínek stanovených Policií ČR, dopravním inspektorátem Nymburk pod
č.j.: KRPS–84652/ČJ–2012-010806-RP ze dne 13. 3. 2012. V rámci umístění reklamního poutače na pozemku
parc. č. 1387/14 v k.ú. Benátecká Vrutice se obraťte na vlastníka pozemku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
15) Návrh na jmenování zástupce Města Milovice do předsednictva společnosti VaK Nymburk, a.s., se
sídlem Bobnická 712, Nymburk
Místostarostka města předložila návrh na jmenování zástupce Města Milovice do předsednictva společnosti VaK
Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická 712, Nymburk. Navrhla jako zástupce pana Lukáše Pilce starostu města,
který by měl nahradit současného člena pana Ing. Alexandra Černého. Důvodem změny je skutečnost, že
zástupci jsou z řad členů ZM.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.214/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí předložený návrh na jmenování Lukáše Pilce zástupcem Města Milovice do předsednictva
společnosti VaK Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická 712, Nymburk,
b) doporučuje ZM schválit pana Lukáše Pilce, starostu města Milovice, v návaznosti na ustanovení § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako zástupce Města Milovice do představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, Nymburk.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
16) Informativní zpráva o záměru společnosti Benet Automotive s.r.o.
Starosta města přizval do jednání RM pana J. Z., jednatele společnosti Benet Automotive, s.r.o.
Pan Z. představil svůj projekt, kdy je hlavní myšlenkou vybudování polyfunkčního areálu, který by k sobě spojil
testovací dráhu a kongresové centrum. Areál spojující k sobě tyto dvě funkce dosud v ČR chybí, dle zájmu je
potvrzena životaschopnost tohoto projektu.
Po poradě a po diskuzi RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.215/2012:
Rada města
vzala na vědomí představení záměru společnosti Benet Automotive, s.r.o. s vybudováním polyfunkčního areálu
spojujícího testovací dráhu a kongresové centrum na území města Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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17) Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2012 a návrh programu
jednání
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, navrhl svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č.
2/2012, které se bude konat v pondělí dne 16. 4. 2012 od 16 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice,
nám. 30. června 508, v části Milovice - Mladá. Současně předložil návrh programu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.216/2012:
Rada města
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2012, které se bude konat v pondělí dne
16.4.2012 od 16 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice –
Mladá, s tímto programem:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě mezi Městem Městec Králové a Městem Milovice
3. Zpráva o činnosti Městské policie za I. čtvrtletí roku 2012
4. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012/ZM
5. Návrh na odkoupení pozemku parc.č. 207 v k.ú. Milovice nad Labem
6. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1208/14 v k.ú. Milovice nad Labem
7. Návrh výše spoluúčasti na vybudování kanalizačních přípojek v ulici Zahradní
8. Návrh na jmenování zástupce Města Milovice do představenstva VAK Nymburk
9. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
10. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
11. Návrh Směrnice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi
12. Návrh Zadání ÚP Milovic s vyznačením úprav
13. Vyhodnocení uplatněných podání k návrhu Zadání
14. Diskuze
15. Závěr
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.
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