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. 23/2012
konaného dne 25. 6. 2012 od 16:30 hodin v kanceláři starosty
________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Omluvena: Miroslava Dlouhá – radní města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejné zakázky
2. Volné pracovní pozice – Referent odd. školství a kultury
3. Nabídka na zařazení města do publikace Velká encyklopedie měst a obcí ČR
4. Žádost paní J. R. o vybudování sociálního zařízení v pronajatých nebytových prostorách
v nemovitosti č. p. 507, nám. 30. června, Milovice
5. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2012 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým a
podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
6. Návrh na schválení „Směrnice č. 8/2012 kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních
údajů při provozování Městského kamerového dohlížecího systému Milovice“
7. Směrnice č. 9/2012 – Pravidla pro pronájem sálu v č. p. 47, Benátecká Vrutice
8. Žádost SDH Milovice o zapůjčení vozidla FORD Transit
9. Činnost komisí Rady města

1. Veřejné zakázky
1a) Návrh na zveřejnění záměru na prodej maringotky
Starosta města uvedl, že odd. správy majetku města zveřejnilo záměr na prodej maringotky. Maringotka je
umístěna na ploše bývalého separačního dvora v ulici Mírová. Byla pořízena v roce 1995 za cenu 25.000,- Kč.
V době zveřejnění záměru od 29.05.2012 do 15.06.2012 nebyla doručena žádná nabídka. Z tohoto důvodu
navrhuje správa majetku města snížit minimální kupní cenu na to na 2.000,- Kč a znovu zveřejnit záměr na
prodej maringotky.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 297/2012
a) schválila prodej maringotky za navrhovanou cenu minimálně 3.000,- Kč,
b) uložila oddělení správy majetku města zveřejnit záměr na prodej maringotky umístěné na bývalém separačním
dvoře v ulici Mírová za podmínek uvedených v přiloženém záměru na prodej maringotky.
Vztah k rozpočtu:
V případě prodej bude kupní cena příjmem do rozpočtu města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 349/2012:
Rada města
a) schválila prodej maringotky za navrhovanou cenu minimálně 2.000,- Kč,
b) uložila oddělení správy majetku města opětovně zveřejnit záměr na prodej maringotky umístěné na bývalém
separačním dvoře v ulici Mírová za podmínek uvedených v přiloženém záměru na prodej maringotky.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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1b) Veřejná zakázka „Dodávka školních tabulí a dataprojektorů“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 298/2012 ze dne 28. 5. 2012 byla dne
29.5.2012 na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky „Dodávka školních tabulí a dataprojektorů“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1. Engel s.r.o. - IČ 469 79 727, Mikšičkova 1129/44, 615 00 Brno – Židenice,
2. SWS a.s. - IČ 634 85 826, Dostihová 1, 763 15 Slušovice,
3. KENET trading s.r.o. - IČ 258 99 180, Bítov 75, 743 01 Bítov,
4. C SYSTÉM CZ a.s. - IČ 276 75 645, Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice,
5. AV Media a.s. - IČ 481 08 375, Pražská 1335/63, 102 00 Praha 15 – Hostivař.
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, s předpokládanou hodnotou ve výši 340.000,- Kč včetně DPH, podle
ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) se tedy jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána ve smyslu § 18 odst. 5
zákona v souladu s § 6 zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a
v souladu se Směrnicí města Milovice č. 4/2012 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi.
Zakázka bude financována z rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka
Milovice, pro kterou město zakázku vypisuje.
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 15.06. 2012 v 10:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem dvou uchazečů v tomto pořadí:
1. C SYSTÉM CZ a.s., IČ 276 75 645, Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice,
2. COPPEX spol. s r.o., IČ 264 91 222, Klánovická 485/43, 198 00 Praha 9 – Hloubětín,
Rada města po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich otevření a po zaznamenání nabídkové ceny, na
jednáni Rady města č. 21/2012 dne 18.06. 2012 usnesením č. 335/2012 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 „Dodávka školních tabulí a dataprojektorů“ a
předložit ho na jednání Rady města.
Oddělení Správy majetku města, ve spolupráci s Mgr. L. F., ředitelkou školy, u obou nabídek (podle pořadí
doručení) provedlo jejich kontrolu 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 Zadávací dokumentaci. Vše, včetně
nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do Kontrolního listu nabídek. Žádná nabídka nebyla vyřazena.
Následně bylo posuzováno u každého dodavatele splnění požadavků zadavatele, uvedených v Zadávací
dokumentaci, na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání. Vše bylo zaznamenáno do Kontrolního listu
nabídek. Žádná nabídka nebyla vyřazena.
Následovalo stanovení pořadí nabídek podle základního hodnotícího kritéria stanoveného v Zadávací
dokumentaci, to je nejnižší nabídková cena, a bylo zaznamenáno do Kontrolního listu nabídek.
Popis Posuzování a hodnocení nabídek a Kontrolní list nabídek jsou přílohou tohoto návrhu.
Po seznámení se s posouzením a hodnocením nabídek a s jednotlivými nabídkami Rada města přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 350/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka školních tabulí a dataprojektorů“ splnily všechny
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
školních tabulí a dataprojektorů“ kterou je nabídka uchazeče,
COPPEX spol. s r.o., IČ 264 91 222, Klánovická 485/43, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, s nejnižší nabídkovou
cenou 339.552,- Kč včetně DPH.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče C SYSTÉM CZ a.s., IČ 276 75 645, Otakara Ševčíka 840/10,
636 00 Brno - Židenice, s nabídkovou cenou 357.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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1c) Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy č.p. 54, ul. Pionýrů, ZŠ a MŠ Milovice“ Návrh na zrušení
zadávacího řízení
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 316 a)/2012 ze dne 04. 6. 2012, byla dne 7. 6. 2012
zveřejněna na profilu zadavatele Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy
čp. 54, ul. Pionýrů, ZŠ a MŠ Milovice“.
Předmětem plnění zakázky je zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů nad posledním nadzemním
podlažím a rekonstrukce střešního pláště.
Předpokládaná hodnota zakázky je 6.000.000,- Kč bez DPH (to je 7.200.000,- 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 o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je, v souladu s § 25 písm. b) zákona,
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena, v souladu s § 78
písm. b) zákona.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 25.06. ve 14:00 hodin v podatelně MěÚ Milovice.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů a pro
posouzení a hodnocení nabídek, ustavená usnesením Rady města č. 316 b) a 316 a) ze dne 04.06. 2012, se na
prvním jednání sešla dne 25.06. 2012 ve 14:01 hodin, tedy ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek.
Členové komise se v úvodu seznámili se seznamem doručených nabídek (bylo doručeno celkem 15 nabídek),
následně podepsali prohlášení o nepodjatosti a zvolil předsedu a místopředsedu komise.
Z důvodu množství dotazů k zadávací dokumentaci, tj. zadávacím podmínkám a projektové dokumentaci,
navrhuje komise zadavateli zrušit zadávací řízení, a to především proto, aby bylo možné znovu přehodnotit,
zkontrolovat a případně upravit či opravit zadávací dokumentaci tak, aby byla v souladu s § 44 zákona.
Dále se komise usnesla, že obálky s doručenými nabídkami nebudou otvírány, zůstanou zapečetěny a
archivovány u zadavatele.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o prvním jednání hodnotící komise, přijalo toto usnesení.
Usnesení č. 351/2012:
Rada města
a) zrušila zadávací řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy budovy čp.
54, ul. Pionýrů ZŠ a MŠ, Milovice“ v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona, to je v průběhu zadávacího řízení
se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval,
b) konstatuje že zůstává v platnosti usnesení Rady města č. 316 b) a 316 a) ze dne 04.06. 2012, týkající se
ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro
posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky,
c) uložila Oddělení Správy majetku města zajistit doplnění a opravu Zadávací dokumentace, v souladu
s požadavky § 84 zákona a znovu zveřejnit na profilu zadavatele Výzvu k podání nabídek na plnění podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy budovy čp. 54, ul. Pionýrů ZŠ a MŠ, Milovice“.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2. Volná pracovní pozice – Referent odd. školství a kultury
Místostarostka města předkládá návrh na obsazení pozice referenta odd. školství a kultury. K 1. 9. 2012 bude
pozice referenta odd. školství a kultury uvolněna z důvodu podání výpovědi ze strany zaměstnance.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 352/2012:
Rada města
schválila vypsání Výzvy na obsazení volné pracovní pozice Referent odd. školství a kultury ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

3. Nabídka na zařazení města do publikace Velká encyklopedie měst a obcí ČR
Starosta města předložil nabídku společnosti ARBOR servis, s. r. o., o zařazení města Milovice do publikace
Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Zařazení města do publikace činí 500,- Kč/rok. Cena knihy včetně datového
nosiče čin 1386,- Kč bez DPH, samotný datový nosič je za 273,- Kč bez DPH.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 353/2012:
Rada města
neschválila využít nabídku společnosti ARBOR servis, s. r. o., na zařazení města Milovice do publikace Velká
encyklopedie měst a obcí ČR.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Žádost paní J. R. o vybudování sociálního zařízení v pronajatých nebytových prostorách
v nemovitosti č. p. 507, nám. 30. června, Milovice
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce nebytových prostor (sál na cvičení) v nemovitosti čp. 507,
nám. 30. června Milovice, v části Mladá, paní J. R., Radvanice 122, 542 12 Radvanice v Čechách, předkládá
oddělení správy majetku města návrh na stavební úpravy ve výše uvedených prostorách. Jedná se o vybudování
sociálního zařízení (WC) aby sál na cvičení byl samostatnou jednotkou a mohl se plně využívat celý den.
Doposud návštěvníci cvičení museli po vzájemné dohodě využívat soc. zařízení v sousedním fitness centru.
V místnosti, kde by se budovalo soc. zařízení je již odpad a rozvod vody s měřičem. Jedná se tedy o usazení
sádrokartonových příček a vybudování WC a sprchového koutu s připojením na stávající odpad a rozvod vody.
(viz příloha). Tyto úpravy provede odborná instalatérská firma – J. U., Instalatérství Kbel na náklady nájemce,
paní R.
Ostatní požadavky uvedené v žádosti týkající se elekrického obvodu v pronajatých prostorách budou vyřešeny
v kompetenci oddělení správy majetku města.
Stanovisko k návrhu:
Oddělení správy majetku města doporučuje vyhovět žádosti paní J. R., 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. 354/2012:
Rada města
schválila žádost paní J. R. o vybudování WC a sprchového koutu v nebytových prostorách (místnost za sálem
na cvičení) v nemovitosti čp. 507, nám. 30. června 508, Milovice – Mladá. Stavební úpravy provede odborná
firma na náklady nájemce, paní R., Radvanice 122, 542 12 Radvanice v Čechách, která nebude požadovat po
vlastníku nebytových prostor žádné vynaložené náklady.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

5. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2012 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým a
podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
Místostarostka města předložila podklad z oddělení školství a kultury, které předkládá RM zápis z jednání
Komise pro kulturu, sport a školství RM Milovice, konaného dne 14. 6. 2012. Komise vyhodnotila žádosti
neziskových organizací a OŠK na základě jejího doporučení předkládá RM návrh na poskytnutí dotací
z rozpočtu města na rok 2012 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím
v oblasti kultury a sportu podle Směrnice Města Milovice č. 9/2011 – Program a pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města Milovice v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života města
Milovice níže uvedeným žadatelům:
Ekonomický dopad na rozpočet města:
Z rozpočtu města na rok 2012 bude z položky 3429 5229 vyplacena částka – 13.000,- Kč
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 355/2012:
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 o. s.
Klub železničních cestovatelů ve výši 10.000,- Kč na akci „Polabský motoráček“
b) 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 Římskokatolické
farnosti Lysá n.L., přidružená farnost Milovice ve výši 3.000,- Kč na „letní dětský stanový tábor“
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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6. Návrh na schválení Směrnice č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních
údajů při provozování Městského kamerového dohlížecího systému Milovice
Starosta města uvedl, že dne 14. 6. 2012 byl uveden do zkušebního provozu městský kamerový dohlížecí
systém, který byl vybudován v rámci prevence kriminality v Milovicích a má sloužit ke snížení pouliční
kriminality ve městě.
Vzhledem k tomu, že provozováním MKDS dochází ke zpracování osobních údajů subjektů, je třeba upravit
způsob ochrany osobních údajů, jejich zpracování a jejich vydávání správním orgánům a orgánům činným
v trestním řízení v řízení o přestupku a správním deliktu a trestním řízením vnitřní směrnicí, která stanovuje
okruh osob oprávněných k práci s MKDS a způsob manipulace s osobními údaji subjektů v souladu se zák. č.
101/2000Sb. na ochranu osobních údajů a dalšími zákony.
Na základě výše uvedených skutečností velitel Městské policie Milovice navrhuje ke schválení Radě Města
Milovice Směrnici č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování
Městského kamerového dohlížecího systému Milovice, ve znění, které je v příloze.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 356/2012:
Rada města
schválila Směrnici č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování
Městského kamerového dohlížecího systému Milovice, která je přílohou tohoto usnesení, s účinností od
25.6.2012.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

7. Směrnice č. 9/2012 Pravidla pro pronájem sálu v č. p. 47, Benátecká Vrutice
Místostarostka města uvedla, že předkládá Radě města ke schválení návrh Směrnice č. 9/2012 – Pravidla pro
pronájem sálu v č.p. 47, Benátecká Vrutice. Město má již schválená pravidla pro pronájem sálů v čp.101,
ul.5.května, Milovice a proto se stanovují i pravidla pro sál v č. p.47 v Benátecké Vrutici. Částka za pronájem se
již vybírá, ale nebyla stanovena žádná pravidla.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 357/2012:
Rada města
schválila Směrnici č. 9/2012 Pravidla pro pronájem sálu v č. p. 47, Benátecká Vrutice“ ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení, s účinností od 25. 6. 2012.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
8. Žádost SDH Milovice o zapůjčení vozidla FORD Transit
Starosta města uvedl, že SDH Milovice požádal o zapůjčení vozidla FORD TRANSIT SPZ 9S0 2525, které je ve
vlastnictví města Milovice, za účelem poznávacího a družebního zájezdu na Ukrajinu ve dnech 8.7.201215.7.2012. Uvedené vozidlo má zákonné pojištění a dále je pojištěno havarijně a proti odcizení, ale pouze na
komunikacích České republiky. V žádosti není uvedeno, kdo bude hradit pohonné hmoty a havarijní připojištění
do ciziny. Žádám radu města o stanovení podmínek. V případě schválení veškerých nákladů s touto cestou
navrhuji níže uvedené usnesení.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 358/2012:
Rada města
schválila zapůjčení vozidla FORD TRANSIT, SPZ 9S0 2525, SDH Milovice ve dnech 8.7.2012-15.7.2012 za
těchto podmínek:
- pohonné hmoty si budou hradit účastníci zájezdu,
- havarijní připojištění (včetně odcizení) si zajistí na své náklady účastníci zájezdu,
- do 4.7.2012 do 14 hodin bude na Podatelnu MěÚ Milovice doručeno písemné souhlasné stanovisko
Velitele SDH Milovice, že vozidlo nebude ve výše stanoveném termínu SDH Milovice potřebovat.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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9. Činnost komisí Rady města
9a) Komise pro kulturu, sport a školství
Místostarostka města předložila Zápis z jednání komise pro kulturu, sport a školství, ze dne 14. 6. 2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 359/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis z jednání komise pro kulturu, sport a školství ze dne 14. 6. 2012,
b) k bodu č. 2 Zápisu - odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, pana M. P., Višňová 573, 289 23 Milovice, na vlastní žádost z funkce člena Komise pro kulturu, sport a
školství ke dni 25. 6. 2012,
c) k bodu č. 2 Zápisu - odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, pana M. P., Kaštanová 722, 289 23 Milovice, z funkce člena Komise pro kulturu, sport a školství ke dni
25. 6. 2012,
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

JUDr. Ivana Weigandová
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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