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. 26/2012
konaného dne 6. 8. 2012 od 7 hodin v kanceláři starosty
________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Miroslava Dlouhá – radní města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města,
Marcela Říhová – místostarostka města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Omluven: Ing. Jiří Hlaváček – radní města
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Veřejné zakázky
3. Pozemky ve vlastnictví města Milovice
4. Převedení majetku pořízeného z dotačních titulů do majetku města Milovice za úhradu finančního
podílu TKD Mladá o.s.
5. Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou
6. Opětovné spuštění veřejného rozhlasu
7. Činnost komisí Rady města
8. Činnost výborů Zastupitelstva města
9. Žádost ZŠ a MŠ, T.G. Masaryka Milovice o povolení výjimky z počtu dětí pro rok 2012/2013
10. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Milovice o nákup 4 ks pneu, 2 ks disku na vozidlo TATRA 815
11. Terénní úpravy části pozemku parc. č. 1774/6 a osazení herních prvků pro využití dětského hřiště
12. Informativní zpráva o výběrových řízeních v průběhu rekonstrukce ZŠ – Mladá pro rok 2013
1. Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 360/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 20, 21, 22,
23/2012 byla plněna ve stanoveném termínu,
b) uložila vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a
informovat RM o jejich plnění.
Plnění: Kontrola plnění usnesení z RM 24 a 25 předložena RM dne 6. 8. 2012.
Usnesení č. 361/2012:
Rada města
- ukládá odd. správy majetku města předložit znění Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky
„Kanalizační přípojka pro čp. 71, Milovice“,
- vzala na vědomí návrh rozpočtového opatření k převedení finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč na
realizaci akce „Kanalizační přípojka pro čp. 71, Milovice“,
- doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření k převedení finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč na
realizaci akce „Kanalizační přípojka pro čp. 71, Milovice“.
Plnění: Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Kanalizační přípojka pro čp.
71, Milovice“, bude předložen na RM č. 25/2012 dne 23.7.2012. Na nejbližším jednání ZM bude předloženo
rozpočtové opatření k převedení finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč na realizaci akce „Kanalizační
přípojka pro čp. 71, Milovice.“
Usnesení č. 362/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v DPS
čp. 215“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva byla zveřejněna dne 10. 7. 2012 na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice.
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Usnesení č. 363/2012:
Rada města
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 15. 03. 2011, mezi Městem
Milovice (jako pronajímatelem) a společností MAX GAMES s.r.o., IČ 290 27 446, Křižíkova 213/44, 186 00
Praha 8 - Karlín (jako nájemcem) jejímž předmětem je užívání části pozemku parc. č. 1424/1 v k. ú. Benátecká
Vrutice, o výměře 40 m2, pro umístění letní zahrádky před provozovnou Pat a Mat herna - bar, v ulici Višňová,
v části Mladá. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy, to je od 01. 01. 2013, na dobu neurčitou,
s tím že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Plnění: Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu podepsán dne 19.7. 2012.
Usnesení č. 364/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc. č. 1421/1 ostatní plocha - jiná plocha
v k. ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 224 m2, mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a Společenstvím
vlastníků jednotek Spojovací 563 MILOVICE, se sídlem Spojovací 563, 289 23 Milovice - Mladá, IČ 247
25 153 (jako vypůjčitelem).
Plnění: Smlouva o výpůjčce nemovitosti – části pozemku parc. č. 1421/1 podepsána dne 27. 7. 2012.
Usnesení č. 365/2012:
Rada města
schválila žádost pana L. S., Lesní 620, 289 23 Milovice, o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně těžce
postiženou ul. Lesní před č. p. 620 na pozemku parc. č. 1401/1 v k. ú. Benátecká Vrutice v Milovicích. Povolení
na vyhrazené parkovací místo bude vydáno na dva roky. Zhotovení parkovacího místa bude dle situačního
plánku schváleného Policií ČR DI Nymburk a instalaci dopravního značení i při každé změně registrační značky
v době platnosti vyhrazeného parkovacího místa si uživatel hradí sám na vlastní náklady.
Plnění: Výpis Usnesení RM zaslán dne 27. 7. 2012.
Usnesení č. 366/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová
dokumentace: Parkoviště pro čp. 500-502“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace:
Parkoviště pro čp. 500-502“ byla zveřejněna dne 10. 7. 2012 na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice.
Usnesení č. 367/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky uchazečů E. E., Komenského 580, 289 23 Milovice, J. Š., Rýmařovská 362, 19900
Praha 9, K. K., Wolkerova 1270, 252 63 Roztoky u Prahy, A. C., Dražická 536/31, 294 71 Benátky nad Jizerou a
J. K., nám.30.června 508, 289 23 Milovice – Mladá, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru
na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s E. E., Komenského 580, 289 23 Milovice, k bytu č. 23 v č. p. 500, ulice
Armádní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m2 bude
105,- Kč.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 10. 7. 2012.
Usnesení č. 368/2012:
Rada města
1. schválila začlenění bytu č. 12 v č. p. 595, ulice Topolová, Milovice, do režimu bytů zvláštního určení. Výše
měsíčního nájemného bude činit 63,67,- Kč/m2 + zálohy na služby. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1
roku,
2. schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 12 v č. p. 595, ulice Topolová, Milovice panu M. K.,
Sportovní 601, 289 23 Milovice. Výše nájemného bude činit 63,67,- Kč/m2 + zálohy na služby. Před podpisem
smlouvy nájemce složí na peněžní účet města kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu
za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 10. 7. 2012.
Usnesení č. 369/2012:
Rada města
a) schválila žádost pana J. Š. o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 2, č. p. 215, ul. Mírová v Milovicích ke
dni 30. 6. 2012,
b) schvaluje uhradit panu Š. 50% doložených nákladů na renovaci nájemního bytu č. 2 v č. p. 215, ul. Mírová,
ve výši 30.000,-Kč.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 10. 7. 2012.
Usnesení č. 370/2012:
Rada města
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a) vzala na vědomí Zápis č. 4 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ze dne 19.4.2012,
Zápis č. 5 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ze dne 24. 5. 2012 a Zápis č. 6 z jednání
Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ze dne 14. 6. 2012,
b) k bodu č. 2 Zápisu č. 4 – RM uděluje finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč Občanské poradně Nymburk, o.
s., nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk,
c) k bodu č. 1 Zápis č. 5 – RM ukládá odd. správy majetku města provést kontrolu stavu pouličních laviček,
zvláště v oblasti základní školy v Milovicích – Mladá, a provést opravu či nákup nových laviček.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 24/2012 ze dne 9.7.2012 byl zaslán předsedovi komise dne 10.7.2012.
Usnesení č. 371/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 18 z jednání Kontrolního výboru ZM Milovice ze dne 18. 6. 2012,
b) předkládá ZM Zápis č. 18 z jednání Kontrolního výboru ZM Milovice, ze dne 18. 6. 2012, k projednání.
Plnění: Zápis z RM č.24/2012 ze dne 9.7.2012 byl zaslán předsedovi Kontrolního výboru ZM dne 10.7.2012.
Usnesení č. 372/2012:
Rada města
neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro pana P. K., Dukelská 354/19, 289 23 Milovice, který žádal o
příspěvek na dítě postižené celiakií.
Plnění: Výpis Usnesení RM č. 24/2012 zaslán poštou dne 10.7.2012.
Usnesení č. 373/2012:
Rada města
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami ČR, o.
s., základní organizace Lysá nad Labem.
Plnění: Výpis Usnesení RM č. 24/2012 zaslán poštou dne 10.7.2012.
Usnesení č. 374/2012:
Rada města
požaduje uvedení počtu milovických jedinců zapojených do programu této organizace.
Plnění: Výpis Usnesení RM č. 24/2012 zaslán poštou dne 10.7.2012.
Usnesení č. 375/2012:
Rada města
rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Rekonstrukce chodníku k MŠ
Kostička“ o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Nejvhodnější nabídkou je nabídka
uchazeče Strabag a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun, IČ: 60838744 s nejnižší nabídkovou cenou 1.485.805,34 Kč
vč. DPH.
Plnění: Oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uveřejněno dne 27. 7. 2012 na Úřední
desce a webových stránkách Města Milovice.
Usnesení č. 376/2012:
Rada města
rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna oken v DPS čp. 215“
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče DVO
spol.s.r.o., T.G.Masaryka 75, 507 52 Ostroměř, IČ: 252593, s nejnižší nabídkovou cenou 123.735,60 Kč vč.
DPH.
Plnění: Oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uveřejněno dne 27. 7. 2012 na Úřední
desce a webových stránkách Města Milovice.
Usnesení č. 377/2012:
Rada města
a)vyloučila nabídku č. 1 uchazeče 4D projekt s.r.o., Křenová 438/7, 162 00 Praha 6, IČ: 25499246, který nesplnil
podmínky zadavatele tím, že:
- v návrhu smlouvy o dílo neuvedl závazek zhotovitele dle odst. 3 bodu 6.2 Zadávací dokumentace: „V případě,
že v DZS, resp. v rozpočtu stavby nebudou obsaženy všechny položky potřebné k řádnému provedení (ocenění)
díla, nebo v jednotlivých položkách bude chybně uveden počet měrných jednotek a při realizaci díla vzniknou
tzv. vícepráce, budou úhrady za tyto vícenáklady požadovány po projektantovi. Tímto se rozumí náklady na
vícepráce, které projektant věděl, nebo mohl na základě odborných znalostí, zkušeností a provedených sond a
měření předpokládat,“
- v návrhu smlouvy o dílo uvedl, že projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré, místo požadovaných
8-mi paré,
b) vyloučila nabídku č. 2 uchazeče AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, IČ: 25203231, který
nesplnil profesní kvalifikační předpoklady tím, že:
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- nepředložil osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a splnění podmínek dokládá autorizací
subdodavatele. Nepředložil však smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění veřejné zakázky - dle § 51, odst. 4, písm. b) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
c) vyloučila nabídku č. 4 uchazeče Ing. Libor Klus, T.G. Masaryka 1072, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 18570208,
který nesplnil podmínky zadavatele tím, že:
- v návrhu smlouvy o dílo neuvedl závazek zhotovitele dle odst. 3 bodu 6.2 Zadávací dokumentace: „V případě,
že v DZS, resp. v rozpočtu stavby nebudou obsaženy všechny položky potřebné k řádnému provedení (ocenění)
díla, nebo v jednotlivých položkách bude chybně uveden počet měrných jednotek a při realizaci díla vzniknou
tzv. vícepráce, budou úhrady za tyto vícenáklady požadovány po projektantovi. Tímto se rozumí náklady na
vícepráce, které projektant věděl, nebo mohl na základě odborných znalostí, zkušeností a provedených sond a
měření předpokládat,“
- nepředložil osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a splnění podmínek dokládá autorizací
subdodavatele. Nepředložil však smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění veřejné zakázky - dle § 51, odst. 4, písm. b) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
d) vyloučila nabídku č. 5 uchazeče 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevnbí ochoz 1288/20, 140 00 Praha
4, IČ: 28188845, který nesplnil podmínky zadavatele tím, že:
- v návrhu smlouvy o dílo uvedl, že projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré, místo požadovaných
8-mi paré,
e) vyloučila nabídku č. 7 uchazeče CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, který
nesplnil profesní kvalifikační předpoklady tím, že:
- nepředložil osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a splnění podmínek dokládá autorizací
subdodavatele. Nepředložil však smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění veřejné zakázky - dle § 51, odst. 4, písm. b) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
f) vyloučila nabídku č. 10 uchazeče Ing. Robert Juřina, Hanojská 2836/13, 390 05 Tábor, IČ: 88067483, který
nesplnil podmínky zadavatele tím, že:
- v návrhu smlouvy o dílo neuvedl závazek zhotovitele dle odst. 3 bodu 6.2 Zadávací dokumentace: „V případě,
že v DZS, resp. v rozpočtu stavby nebudou obsaženy všechny položky potřebné k řádnému provedení (ocenění)
díla, nebo v jednotlivých položkách bude chybně uveden počet měrných jednotek a při realizaci díla vzniknou
tzv. vícepráce, budou úhrady za tyto vícenáklady požadovány po projektantovi. Tímto se rozumí náklady na
vícepráce, které projektant věděl, nebo mohl na základě odborných znalostí, zkušeností a provedených sond a
měření předpokládat,“
- krycí list nabídky nebyl podepsán statutárním zástupcem uchazeče,
g) vyloučila nabídku č. 11 uchazeče RYBÁŘ stavební s r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 27131335,
který nesplnil profesní kvalifikační předpoklady tím, že:
- nepředložil osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a splnění podmínek dokládá autorizací
subdodavatele. Nepředložil však smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění veřejné zakázky - dle § 51, odst. 4, písm. b) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
i) vyloučila nabídku č. 12 uchazeče Ing. Petr Kaplan, B. Smetany 34, 370 01 České Budějovice, IČ: 47253070,
který nesplnil podmínky zadavatele tím, že:
- v bodě 3.11. návrhu smlouvy o dílo uvedl, že požadované průzkumy a studie neuvedené v SoD zajistí
objednatel, ačkoli v bodě 7 zadávací dokumentace objednatel požadoval stanovení ceny, která bude obsahovat
ocenění všech nákladů a činností nutných k bezvadnému provedení díla,
j) vyloučila nabídku č. 15 uchazeče Ing. Petr Novotný, Ph.D., nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice,
IČ: 15014886, který nesplnil podmínky zadavatele tím, že:
- návrh smlouvy o dílo, kapitola II. Předmět smlouvy, neobsahuje řešení odvodnění zpevněných ploch, jak bylo
požadováno v písm. b) bodu 2.1.1. Zadávací dokumentace,
k) vyloučila nabídku č. 16 uchazeče HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, IČ: 60194294, který nesplnil
profesní kvalifikační předpoklady tím, že:
- nepředložil osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a splnění podmínek dokládá autorizací
subdodavatele. Nepředložil však smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění veřejné zakázky - dle § 51, odst. 4, písm. b) zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
- nesplnil podmínky zadavatele tím, že v návrhu smlouvy o dílo neuvedl závazek zhotovitele dle odst. 3 bodu
6.2 Zadávací dokumentace: „V případě, že v DZS, resp. v rozpočtu stavby nebudou obsaženy všechny položky
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potřebné k řádnému provedení (ocenění) díla, nebo v jednotlivých položkách bude chybně uveden počet
měrných jednotek a při realizaci díla vzniknou tzv. vícepráce, budou úhrady za tyto vícenáklady požadovány po
projektantovi. Tímto se rozumí náklady na vícepráce, které projektant věděl, nebo mohl na základě odborných
znalostí, zkušeností a provedených sond a měření předpokládat,“
l) rozhodla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Projektová dokumentace:
Parkoviště pro čp. 500-502“ o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Nejvhodnější nabídkou je
nabídka uchazeče CR Project, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, která předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku (projektová dokumentace 177.840,-Kč, autorský dozor 600,-Kč/hod).
Plnění: Oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a oznámení zadavatele o vyloučení
nabídek uveřejněno dne 27. 7. 2012 na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice.
Usnesení č. 378/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů
komunikací, Milovice – podzim 2012“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů komunikací,
Milovice – podzim 2012“ byla uveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne
27.7.2012.
Usnesení č. 379/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Kanalizační přípojka pro čp. 71.
Milovice“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Kanalizační přípojka pro čp. 71. Milovice“ byla
uveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 27.7.2012.
Usnesení č. 380/2012:
Rada města
uložila oddělení správy majetku města předložit Radě města Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky „Studie dopravy v Milovicích: Rakouský tábor.“
Plnění: Oddělení správy majetku Města Milovice zpracovává Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky „Studie dopravy v Milovicích: Rakouský tábor“ a předloží na další RM.
Usnesení č. 381/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy MŠ
Dukelská“, která je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy MŠ Dukelská“,
byla uveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 27.7.2012.
Usnesení č. 382/2012:
Rada města
a) schválila prodej traktoru spz NB 51-50 za navrhovanou cenu minimálně 50.000,-Kč, valníku spz NB 48-00 za
navrhovanou cenu minimálně 25.000,-Kč a sněhové radlice za navrhovanou cenu minimálně 3.000,- Kč,
b) uložila oddělení správy majetku města zveřejnit záměr na prodej traktoru spz NB 51- 50, valníku spz
NB 48-00 a sněhové radlice za podmínek uvedených v přiloženém záměru.
Plnění: Záměr na prodej traktoru spz NB 51- 50, valníku spz NB 48-00 a sněhové radlice v majetku Města
Milovice byl uveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 24.7.2012.
Usnesení č. 383/2012:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče J. J., ul. 5.května 33, Milovice, doručená na základě zveřejněného záměru
splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na prodej maringotky umístěné na bývalém
separačním dvoře v ulici Mírová,
b) schválila prodej maringotky za nabídnutou cenu 4.500,- Kč panu J. J., 5. května 33, Milovice.
Plnění: Výpis Usnesení Rady Města zasláno dne 27.7.2012.
Usnesení č. 384/2012:
Rada města
schválila žádost pana J. S., Lesní 619, Milovice-Mladá o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 13 v čp. 619, ul.
Lesní, Milovice-Mladá ke dni 30.9.2012.
Plnění: Výpis Usnesení Rady Města zaslán e-mailem dne 26. 7. 2012.
Usnesení č. 385/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 1 v domě čp. 592 v ul. Topolová, v části Mladá ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
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Plnění: Záměr na nájem bytu č. 1 v domě čp. 592 v ul. Topolová, v části Mladá, zveřejněn na Úřední desce a
webových stránkách Města Milovice dne 30.7.2012.
Usnesení č. 386/2012:
Rada města
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 35 v č.p. 500 v ul. Armádní v části Mladá s paní R.K., narozenou
dne 12. 7. 1954. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Výše měsíčního nájemného bude činit
63,67,- Kč/m2 a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných
v souvislosti s užíváním bytu.
Plnění: Výpis Usnesení Rady Města zaslán e-mailem dne 27. 7. 2012.
Usnesení č. 387/2012:
Rada města
schválila žádost paní L. Š. o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 31 v čp. 604, ul. Průběžná, Milovice ke dni
31. 7. 2012.
Plnění: Výpis Usnesení Rady Města zaslán poštou dne 27.7.2012.
Usnesení č. 388/2012:
Rada města
schválila začlenění bytu č.2 v č.p.215, ulice Mírová, Milovice, do režimu bytů zvláštního určení, které se
nacházejí v Domě s pečovatelskou službou. Výše měsíčního nájemného bude činit 30,-Kč/m2.
Plnění: Byt č.2 v č.p.215, ulice Mírová, Milovice, byl začleněn do režimu bytů zvláštního určení, které se
nacházejí v Domě s pečovatelskou službou.
Usnesení č. 389/2012:
Rada města
neschválila žádost společnosti IT logistická Nymburk, a.s., Štěrboholská 184/28, 102 00 Praha 10 o odkoupení
části pozemku parc.č. 1778/1 u vjezdových vrat do areálu společnosti, který je v současné době ve výstavbě.
Důvodem je to, že město si chce ponechat ve svém vlastnictví volné pruhy pozemků po obou stranách stávající
betonové komunikace pro možnost vedení inženýrských, eventuální umístění chodníků a stožárů veřejného
osvětlení, v případě prodeje dalších pozemků v této lokalitě.
Plnění: Výpis Usnesení Rady Města zaslán datovou službou dne 30.7.2012.
Usnesení č. 390/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na bezúplatný převod podílu o velikosti 104/192 k pozemku parc.č. 993/7 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 153 m2 a pozemku parc.č. 966/41 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 52 m2, oba v k.ú. Milovice nad Labem, nově vzniklých geometrickým plánem č. 1028-15/2011,
z vlastnictví ČR (s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město) do vlastnictví Města Milovice,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod podílu o velikosti 104/192 k pozemku parc.č.
993/7 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 153 m2 a pozemku parc.č. 966/41 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 52 m2, oba v k.ú. Milovice nad Labem, nově vzniklých geometrickým plánem č. 102815/2011, z vlastnictví ČR (s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město) do vlastnictví Města Milovice.
Plnění: návrh na bezúplatný převod podílu o velikosti 104/192 k pozemku parc.č. 993/7 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 153 m2 a pozemku parc.č. 966/41 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 52 m2,
oba v k.ú. Milovice nad Labem, nově vzniklých geometrickým plánem č. 1028-15/2011, z vlastnictví ČR
(s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město) do vlastnictví Města Milovice, bude předložen na nejbližším jednání ZM.
Usnesení č. 391/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku st. parc. č. 429 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 228 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336 ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Plnění: Záměr o prodeji nemovitosti - pozemku st. parc. č. 429 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2
v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336 byl zveřejněn na Úřední desce a webových
stránkách Města Milovice dne 27. 7. 2012.
Usnesení č. 392/2012:
Rada města
schválila uzavření Nájemní smlouvy č. 09/12 VS 8011000912, jejímž předmětem je pronájem pozemků v ulici
Nádržní v části Milovice o celkové výměře 2.130 m2 pro možnost realizace stavby „Úprava zpevněných a
parkovacích ploch - Nádražní ulice“ mezi společností Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná
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1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 (jako pronajimatelem) a Městem Milovice (jako
nájemcem), ve znění které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem 26. 7. 2012.
Usnesení č. 393/2012:
Rada města
schválila umístění antény pro připojení kotelny k dispečinku na dům č.p.603 v ulici Průběžná, Milovice - Mladá.
Firma Thermoservis s.r.o. Nymburk provede veškeré práce na své náklady a po ukončení prací předloží oddělení
správy majetku města fotodokumentaci, která zároveň doloží, že nebyla narušena střecha domu.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem dne 27.7.2012.
Usnesení č. 394/2012:
Rada města
schválila uhradit společnosti IRE, s.r.o. 60 tis. Kč bez DPH, jako náhradu za náklady spojené s výstavbou části
VO v ul. Zahradní. Jedná se o finanční náhradu vzniklou požadavkem Města Milovice, se kterým původní
projekt nepočítal a který nebyl předmětem Plánovací smlouvy.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem 27. 7. 2012.
Usnesení č. 395/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6014625/VB001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemek ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1386/1 a 1387/19 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 27.7.2012.
Usnesení č. 396/2012:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 7/2012 z jednání Komise výstavby a dopravy ze dne 11. 7. 2012,
Plnění: Zápis RM č. 25/2012 ze dne 23.7.2012 odeslán e-mailem předsedovi Komise výstavby a dopravy dne
26.7.2012.
Usnesení č. 397/2012:
Rada města
schválila použití znaku města Milovice na reklamním a informačním plakátu mapy města Milovice,
Českomoravskou reklamní agenturou KOMPAKT spol. s r.o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem dne 30.7.2012.
Usnesení č. 398/2012:
Rada města
vzala na vědomí informaci o doložení kopie dokladů, ze kterých je zřejmá úhrada 2. splátky finančních
prostředků, které byly neoprávněným použitím platební karty odcizeny. Tímto je celková ztráta finančních
prostředků vyrovnána.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 31.7.2012.
Usnesení č. 399/2012:
Rada města
schválila, dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě, který
stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., v deseti třídách v Mateřské škole Sluníčko, Topolová 622, 289 23 Milovice –
Mladá, pro školní rok 2012/2013 a to navýšení počtu z 24 dětí na 28 dětí a v jedenácté třídě snížení počtu dětí
z 24 na 19 dětí.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 31.7.2012.
Usnesení č. 400/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí informace o činnosti Oddělení školství a kultury v oblasti památkové péče a dále nezbytnost
vyčlenění vyšších finančních prostředků na podporu obnovy památek Milovicka v příštím roce 2013, ale i
v letech následujících.
b) vzala na vědomí informaci o zřízení informačního městského centra o kterém místostarostka města podá
podrobnou správu na příští RM.
Plnění: místostarostka města podá podrobnou správu o zřízení informačního městského centra na příští RM.
Usnesení č. 401/2012:
Rada města
schválila pronájem velkého sálu Kulturního domu v č.p.101, ulice 5.května v části Milovice, Tanečnímu a
sportovnímu klubu Dynamik, Sídliště 1441, Lysá nad Labem, za účelem pořádání 8 lekcí tanečních pro dospělé,
které se budou konat v termínu od 23.10.2012 do 11.12.2012 každé úterý od 20.00 do 22.00 hodin. Nájemné za
jednu lekci je 750,-Kč+DPH.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 27.7.2012.
Usnesení č. 402/2012:
Rada města
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schválila pronájem velkého sálu Kulturního domu v č.p.101, ulice 5.května v části Milovice, Tanečnímu klubu
dospělých, Husovo náměstí 1553, , Lysá nad Labem, za účelem pořádání 10 lekcí tanečních pro dospělé, které
se budou konat v termínu od 23.10.2012 do 11.12.2012 každý čtvrtek od 19.30 do 22.15 hodin a 5 večerů
pokračujícího kurzu pro pokročilé, které navážou v lednu a únoru 2013. Nájemné za jednu lekci je
750,-Kč+DPH.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 27.7.2012.
Usnesení č. 403/2012:
Rada města
souhlasí s vybudováním zastřešení kontejnerového stání v ulici Rakouská u čp. 689 na pozemku p.č. 1774/1
v k.ú. Milovice nad Labem. Zastřešení bude provedeno na náklady SVJ Rakouská 689. Obezdívka kontejnerů
bude ve tvaru písmene „U“ a bude zhotovena ze ztraceného bednění, vnější strana bude ze štípaného
pohledového betonu a zastřešení z dřevěné konstrukce se stříškou.
Plnění: Výpis Usnesení RM převzat osobně 27.7.2012.
Usnesení č. 404/2012:
Rada města
schválila umístění reklamního poutače společnosti MAX GAMES s.r,o., Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8 Karlín na pozemku parc. č. 1405 v k.ú. Benátecká Vrutice u místní komunikace ul. Armádní v Milovicích cca
100 m za křižovatkou s ul. Vrutická v zabetonované železné konstrukci. Rozsah záboru je 4 m2, cena pronájmu
za užívání reklamního poutače je 14. 600,- Kč za rok. Reklamní poutač bude umístěn dle podmínek stanovených
Policií ČR, dopravním inspektorátem Nymburk pod č.j.: KRPS–174172/ČJ–2012-010806-RP ze dne 6. 6. 2012.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 26.7.2012.
Usnesení č. 405/2012:
Rada města
a) schválila uspořádání sportovní nekomerční akce a bezplatnou výpůjčku víceúčelového sportoviště v ulici
Pionýrů dne 18.08.2012 v době od 10.00 hod. do 22.00 hod. za podmínky, že bude složena vratná kauce ve výši
5.000,- Kč.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem dne 26.7.2012.
Usnesení č. 406/2012:
Rada města
a) schválila uspořádání sportovní akce pro děti a bezplatnou výpůjčku Hakenova stadionu dne 12.08.2012 v době
od 10.00 hod. do 22.00 hod. za podmínky, že bude složena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem dne 26.7.2012.
Usnesení č. 407/2012:
Rada města
schválila výpověď Smlouvy o nájmu nezastavěné plochy-cyklotrasy, uzavřené dne 8.4.2003, podanou panem K.
N., předsedou ÚAMK-AMK BIKES ENERGY-MTB-BMX KLUBU Milovice.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán poštou dne 31. 7. 2012.
Usnesení č. 408/2012:
Rada města
neschválila poskytnutí finančního daru paní I. N. a A. H. na 2. ročník benefičního hudebního festivalu ČůzFest,
pořádaném v Lysé nad Labem, z důvodu že Město Milovice finančně podporuje přímo Dětský domov Milovice.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem dne 30. 7. 2012.
Usnesení č. 409/2012:
Rada města
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45.000,- Kč na sportovní akci „Velká cena Milovic – TOI
TOI CUP“, která se koná 18.11.2012 v lesoparku Mladá u příležitosti státního svátku Občanskému sdružení
Cyklokros Milovice.
Plnění: Výpis Usnesení RM odeslán e-mailem dne 30. 7. 2012. Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne
31.7.2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 410/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 24, 25/2012 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 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
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2a) Návrh na rozhodnutí o výběru zhotovitele akce „Dopravní značení, nám. 30. června Milovice“
Místostarostka uvedla, že v červnu letošního roku byla vystavěna nová BUS zastávka na nám. 30. června před
budovou čp. 507. Současně budou v budově čp. 507 od září 2012 zprovozněny tři nové třídy ZŠ T.G. Masaryka
Milovice. Z uvedených důvodů byl na část ul. Osttravská, v úseku od stávající BUS zastávky ke křižovatce s ul.
Armádní, zpracován projekt dopravního opatření pro zajištění BESIP.
Projekt řeší nový tvar křižovatky ulic Armádní a Ostravská, vyznačení jízdních pruhů, zúžení části ul. Ostravská
a vyčlenění místa pro pěší a výstavbu nového osvětleného přechodu pro chodce u nové BUS zastávky.
Předpokládané náklady byly odhadnuty na 300 tis. Kč vč. DPH, předpokládaná doba realizace je 14 dní.. Z
uvedených časových důvodů nelze do konce srpna 2012 zveřejnit Výzvu k podání nabídky, vybrat zhotovitele a
zrealizovat stavbu. Vzhledem k nutnosti urychleně zajistit realizaci akce, bylo postupováno v souladu čl. 5, písm.
a) Směrnice Města Milovice č.4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi a se žádostí o zaslání cenových nabídek v elektronické podobě osloveny tyto
společnosti:
1. Renáta Neprašová, Jánské náměstí 687, 284 01 Kutná Hora, IČ: 66756375
2. SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 24218537
3. SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761/10, 193 00 Praha 9, IČ: 27066070
Do dnešního dne byly doručeny dvě nabídky s těmito cenami.
a) SEDOZ DZ s.r.o.
294 985,80 Kč vč. DPH
b) SOMARO CZ, s.r.o.
389 177,00 Kč vč. DPH
Na základě výše uvedeného odd. Správy majetku města doporučuje Radě města rozhodnout o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci akce „Dopravní značení, nám. 30. června Milovice“, kterou je nabídka společnosti SEDOZ
DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 24218537 s nejnižší nabídkovou cenou.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 411/2012:
Rada města
rozhodla v souladu s čl. 5, písm. a) Směrnice Města Milovice č.4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné
zakázky „Dopravní značení, nám. 30. června Milovice“, kterou je nabídka společnosti SEDOZ DZ s.r.o.,
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 24218537 s nejnižší nabídkovou cenou 294 985,80 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2b) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Studie dopravy v Milovicích: Rakouský
tábor“
Starosta města předložil Výzvu k podání nabídek na zpracování studie dopravy v „Rakouském táboře“
v Milovicích. Studie bude koncepčně řešit automobilovou i pěší dopravu a dopravu v klidu v celém zájmovém
území.
Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 380/2012:
Rada města
uložila oddělení správy majetku města předložit Radě města Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky
„Studie dopravy v Milovicích: Rakouský tábor.“
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 412/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Studie dopravy
v Milovicích: Rakouský tábor“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
3a) Směna nemovitostí mezi Městem Milovice a společností GRADIUS GROUP s.r.o.
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 21/2012 ze dne 16.01. 2012 předkládá Oddělení
Správy majetku města návrh Záměru o uzavření směnné smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Městem Milovice a společností GRADIUS GROUP s.r.o., IČ 246 90 228, se sídlem Ve Smečkách 1596/25,
110 00 Praha 1.
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Společnost GRADIUS GROUP s.r.o. je mimo jiné vlastníkem nemovitostí v ulici Dukelská v části Milovice.
Jedná se o pozemky v katastrálním území Milovice nad Labem, parc.č. 670, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 533 m2, parc.č. 689/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.600 m2 a parc.č. 689/3 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 383 m2 (to je celková výměra 2.516 m2) jak je zapsáno na LV č. 3116
vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
Předmětné pozemky jsou podle schváleného Územního plánu města Milovice (změna č. 2) umístěny v zóně OC
1 - Čistě obytné území, ve kterém, podle vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Milovice, lze realizovat i stavbu
rodinných domů.
Vzhledem k charakteru sousední stávající zástavby, obytné dvoupodlažní bytové domy, není v zájmu města, aby
v dané lokalitě byly rodinné domy postaveny. Proběhlo několik jednání zástupců města se zástupci společnosti
GRADIUS GROUP s.r.o. s výsledkem, že oboustranně přijatelným řešením je vzájemná směna a prodej
nemovitostí.
Město Milovice je mimo jiné vlastníkem nemovitostí přístupných z ulice Slepá v části Mladá. Jedná se o
nemovitosti v k.ú. Benátecká Vrutice tj. pozemek parc.č. 1416/1 ostatní plocha-jiná plocha, pozemek st. parc.
č. 547 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, včetně budovy bez čp/če postavené na pozemku, st. parc.
č. 548 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, včetně budovy bez čp/če postavené na pozemku a pozemku
st.parc.č. 551 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 536 m2, včetně budovy bez čp/če postavené na pozemku.
Předmětné nemovitosti jsou podle schváleného Územního plánu města Milovice (změna č. 2) umístěny v zóně
SC - Smíšené území.
Město nechalo zpracovat Odhad tržní hodnoty majetku, ve kterém je uvedeno, že byl zpracován tzv. porovnávací
metodou to je, že zohledňuje fyzický stav pozemků ve vlastnictví GRADIUS GROUP s.r.o. proti stavu pozemků
ve vlastnictví města. Pozemky ve vlastnictví GRADIUS GROUP s.r.o. jsou prakticky bez jakékoliv zátěže,
budovy na pozemcích města jsou v takovém technickém stavu, že je nutná jejich demolice, tato demolice je
v Odhadu tržní hodnoty započítána jako záporná hodnota, stejně jako náklady na vyčištění části pozemku parc.č.
1416/1, náklady na přeložku kabelu VN a náklady na předpokládanou náhradní výsadbu.
Na základě výše uvedeného Oddělení Správy majetku předkládá ke schválení Záměr o uzavření směnné smlouvy
a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 645/2011 ze dne 14.10. 2011:
Rada města
uložila oddělení Správy majetku města připravit návrh Záměru o směně nemovitostí ve vlastnictví města
Milovice tj. pozemku parc.č. 548 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2, včetně budovy bez čp/če
postavené na pozemku, pozemku parc.č. 551 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 536 m 2, včetně budovy bez
čp/če postavené na pozemku a části pozemku parc.č. 1416/1 ostatní plocha-jiná plocha o min. výměře 4.070 m2
(v případě větší výměry je cena za 1 m2 stanovena ve výši 940 Kč, kterou společnost GRADIUS GROUP s.r.o.
městu doplatí) vše v k.ú. Benátecká Vrutice za nemovitosti ve vlastnictví společnosti GRADIUS GROUP s.r.o.,
IČ 246 90 228, se sídlem Ve Smečkách 1596/25, 110 00 Praha tj. pozemek parc.č. 670, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 533 m2, pozemek parc.č. 689/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.600 m2 a
pozemek parc.č. 689/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 383 m2 vše v k.ú. Milovice nad Labem a
předložit Záměr ke schválení Radě města.
Usnesení RM č. 679/2011 ze dne 24.11. 2011:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o směně nemovitostí ve vlastnictví města Milovice tj. pozemku parc.č. 548
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, včetně budovy bez čp/če postavené na pozemku, pozemku parc.č.
551 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 536 m2, včetně budovy bez čp/če postavené na pozemku a části
pozemku parc.č. 1416/1 ostatní plocha-jiná plocha o min. výměře 4.070 m2 (v případě větší výměry je cena za
1 m2 stanovena ve výši 940 Kč, kterou společnost GRADIUS GROUP s.r.o. městu doplatí) vše v k.ú. Benátecká
Vrutice za nemovitosti ve vlastnictví společnosti GRADIUS GROUP s.r.o., IČ 246 90 228, se sídlem Ve
Smečkách 1596/25, 110 00 Praha tj. pozemek parc.č. 670, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 533 m 2,
pozemek parc.č. 689/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.600 m2 a pozemek parc.č. 689/3 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 383 m2 vše v k.ú. Milovice nad Labem ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Usnesení č. 21/2012 ze dne 16.01. 2012:
Rada města
a) zrušila Záměr o směně nemovitostí mezi Městem Milovice a společností GRADIUS GROUP s.r.o., se sídlem
Ve Smečkách 1596/25, 110 00 Praha 1,
b) uložila Oddělení Správy majetku města dále jednat se společností GRADIUS GROUP s.r.o. o možné směně
nemovitostí.
Stanovisko k návrhu:
Objednáno zpracování Odhadu tržní hodnoty majetku. Návrh Záměru byl konzultován s právním zástupcem
města.
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Návrh Směnné smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě byl zpracován právním zástupcem města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 413/2012:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o uzavření Směnné smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem
Milovice a společností GRADIUS GROUP s.r.o., IČ 246 90 228, se sídlem Ve Smečkách 1596/25, 110 00 Praha
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3b) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a AGÁTA, spol. s r.o. Pozemek
parc. č. dle PK 1152 v k.ú. Benátecká Vrutice
Starosta města uvedl, že společnost AGÁTA, spol. s r.o., předložila uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene pro přípojky na pozemek ve vlastnictví města Milovice, parc.č. dle PK 1152 v k.ú. Benátecká Vrutice,
mezi Městem Milovice a společností AGÁTA, spol. s r.o.. Jedná se o strpení uložení podzemního kabelu pro
přípojku slaboproudu v části BenáteckáVrutice v Milovicích. Nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemena na pozemek parc.č. dle PK 1152 v k.ú. Benátecká Vrutice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 414/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví města Milovice, parc.č. dle
PK 1152 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a společností AGÁTA spol. s r.o., Stará Lysá 201,
289 26 Stará Lysá.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3c) Návrh na odkoupení nemovitostí - pozemků PK parc.č. 76/3 a parc.č. 71/3 v k.ú. Milovice nad Labem
do vlastnictví Města Milovice
Starosta města uvedl, že na město Milovice se obrátila paní E. Š., V Zahrádkách 298, 289 23 Milovice s tím, že
nabízí městu k prodeji pozemek PK parc.č. 76/3 o výměře 132 m2 v k.ú. Milovice nad Labem, v ulici Školská
v části Milovice, za cenu 100,- Kč za 1 m2.
Oddělení Správy majetku města v katastru nemovitostí pozemek prověřilo a zjistilo, že se jedná o veřejně
přístupný pozemek, na jehož jedné části je nezpevněný chodník a na druhé části místní asfaltová komunikace
v ul. Školská.
Zároveň bylo zjištěno, že s pozemkem ve vlastnictví paní Š. sousedí pozemek se stejným využitím, PK parc.č.
71/3 o výměře 183 m2, který je v podílovém vlastnictví J. D. a V. D. (každý je majitelem podílu o velikosti 1/2),
5. května 51/25 289 23 Milovice, kteří jsou také ochotni pozemek prodat za cenu 100,- Kč za 1 m2.
Na základě výše uvedeného, Oddělení Správy majetku města Radě města, doporučit Zastupitelstvu města
odkoupení předmětných pozemků schválit za stejných podmínek, za jakých Zastupitelstvo schválilo výkup
pozemků v lokalitě fotbalového hřiště AFK Milovice, to je cena ve výši 100,- Kč za 1 m2 pozemku, s tím že
město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s jejich prodejem (náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a
Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitostí).
Odkoupením pozemků od jejich současných majitelů bude vyřešen rozpor mezi vlastnictvím k pozemkům a
jejich současným využíváním a město se stane jediným majitelem ulice Školská.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení ZM č. 36/2012 ze dne 25.06. 2012:
Zastupitelstvo města
schválilo cenu za výkup pozemků v lokalitě fotbalového hřiště AFK Milovice ve výši 100,- Kč za 1 m2
pozemku, s tím že město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s jejich prodejem (náklady na zpracování
geometrických plánů, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Vztah k rozpočtu:
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,- Kč.
- Náklady na výkup pozemku PK 76/3 jsou :
13.200,- Kč za výkup pozemku + 400,- Kč daň z převodu + 1.000,- Kč správní poplatek za vklad do katastru to
je celkem 14.600,- Kč,
- Náklady na výkup pozemku PK 71/3 jsou:
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18.300,- Kč za výkup pozemku + 550,- Kč daň z převodu + 1.000,- Kč správní poplatek za vklad do katastru to
je celkem 19.850,- Kč,
Celkové náklady na výkup obou pozemků jsou ve výši 34.450,- Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala tato usnesení:
Usnesení č. 415/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na odkoupení pozemku PK parc.č. 76/3 o výměře 132 m2 v k.ú. Milovice nad Labem,
z vlastnictví E. Š., V Zahrádkách 298, 289 23 Milovice do vlastnictví Města Milovice za celkovou kupní cenu ve
výši 13.200,- Kč (100,- Kč za 1 m2), s tím že město Milovice 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),
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku PK parc.č. 76/3 o výměře 132 m2 v k.ú.
Milovice nad Labem, z vlastnictví E. Š., V Zahrádkách 298, 289 23 Milovice do vlastnictví Města Milovice za
celkovou kupní cenu ve výši 13.200,- Kč (100,- Kč za 1 m2), s tím že město Milovice 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).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 416/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na odkoupení pozemku PK parc.č. 71/3 o výměře 183 m2 v k.ú. Milovice nad Labem,
z podílového vlastnictví J. D. a V. D., 5. května 51/25, 289 23 Milovice do vlastnictví Města Milovice za
celkovou kupní cenu ve výši 18.300,- Kč (100,- Kč za 1 m2), s tím že město Milovice 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),
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku PK parc.č. 71/3 o výměře 183 m2 v k.ú.
Milovice nad Labem, z podílového vlastnictví J. D. a V. D., 5. května 51/25, 289 23 Milovice do vlastnictví
Města Milovice za celkovou kupní cenu ve výši 18.300,- Kč (100,- Kč za 1 m2), s tím že město Milovice 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).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3d) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a. s., pozemek parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Starosta města uvedl, že společnost AZ Elektrostav, a.s., zplnomocněna společností ČEZ Distribuce, a.s.,
předložili návrh na uzavření Smlouvy č. IV-12-6014808/VB001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemek ve vlastnictví města Milovice, parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem
Milovice a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o umístění kabelu NN pro parc. č. 1419/12 ul. Komenského
v Milovicích.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 417/2012:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6014808/VB001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemek ve vlastnictví města Milovice, parc. č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Převedení majetku pořízeného z dotačních titulů do majetku města Milovice za úhradu finančního
podílu TKD Mladá o.s.
Starosta města uvedl, že Zlatý pruh Polabí o.p.s., Loučeň 1, 289 37 Loučeň zastoupený panem P. H. předával
dne 1.2.2012 pronajaté nebytové prostory v budově ve vlastnictví města Milovice čp. 507, Milovice-Mladá.
Předávání prostor byli za město Milovice přítomni Vladislava Slováková, Libuše Kovářová a Milan Kraus.
Současně byly prohlédnuty prostory vstupní haly, chodeb a divadla kde bylo zjištěno, že ve spojovací chodbě
mezi vstupní halou a divadlem jsou na stěnách instalovány panely, včetně 3 ks vitrín a osvětlení panelů (k tomu
náleží el. rozvodnice s jištěním). Pan H. uvedl, že toto bylo pořízeno z dotačního titulu středočeského kraje se
spoluúčastí TKD Mladá o.s., jehož byl pan H. předsedou. Dále pan H. uvedl, že z dotačního titulu za účasti TKD
Mladá o.s. bylo pořízeno následující: vstupní plastové dveře z boku budovy od mateřského centra, protipožární
dveře ze vstupní haly do spojovací chodby, výstavní panely v počtu 21ks umístěné v 1.patře budovy. Bývalý
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nájemce pan H. navrhuje městu převedení majetku pořízeného z dotačních titulů do majetku města Milovice za
úhradu finančního podílu TKD Mladá o.s.
V předávacím protokolu ve vyjádření pronajímatele bylo uvedeno, že město Milovice zaujme stanovisko po
předložení dokladů, týkajících se všech uvedených dotačních titulů a dokladů, prokazujících vlastnictví
promítacích přístrojů, plátna a gumové krytiny jeviště. Dále jsme dopisem ze dne 22.3.2012 žádali pana H. o
zaslání kopie smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu kultury a památkové péče Středočeského kraje. Tato
doložena nebyla.
Dle doložených dokladů se TKD Mladá o.s. podílelo částkou 78.302,-Kč.(kopie dokladů přiloženy). Dotazem na
Krajském úřadě středočeského kraje bylo zjištěno, že instalované vitríny a osvětlení pořízené z dotačního titulu
nejsou vázány umístěním a délkou doby instalace v budově čp. 507.
Dále bylo zjištěno, že v prostoru promítacích kabin jsou umístěny 2ks promítacích strojů Meopta 4 a promítací
plátno, kde pan H. uvádí, že jsou jeho majetkem. Na žádost o doložení dokladu o získání těchto promítacích
strojů bylo doloženo pouze technické osvědčení na stav kinozařízení a provozovny kina Mladá ze dne 30.5.2003.
Podlaha jeviště je pokryta gumovými pásy, které pan H. jak uvedl přivezl jako ochranu podlahy jeviště při
vystoupení koní. Toto nám bylo potvrzeno mateřským centrem. Část gumových pásů využilo AZ- divadlo na
podlahu v pronajatých nebytových prostorech v budově č. 507. V 1. patře budovy jsou 2ks mozaiky, kde pan H.
uvedl, že byly převezeny z bývalé „Dioramy“ ale doložit toto nemůže. Firma Thermoservis uvedla, že mozaiky
byly v budově při převodu do jejich vlastnictví.
Vzhledem k nevyužití nabízeného majetku pořízeného z dotačních titulů, navrhuje oddělení správy majetku
města neschválit převedení výše uvedeného majetku do majetku města Milovice a tyto předat panu H. Ostatní
uvedené věci byly součástí budovy při předání bývalým majitelem budovy Thermoservis spol. s.r.o., který
nezmínil, že se v budově nacházejí věcná břemena jiných osob či firem. Firma Thermoservis nedala ani souhlas
k jakýmkoli stavebním úpravám.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 418/2012:
Rada města
a) neschválila převedení 21ks výstavních panelů a panelů včetně 3ks vitrín do majetku města Milovice,
b) uložila oddělení správy majetku města zajistit odmontování a předání 21ks výstavních panelů a panelů
včetně 3ks vitrín panu P. H. Ostatní uvedené předměty a zařízení zůstanou součástí budovy čp. 507, nám. 30.
června, Milovice – Mladá.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5. Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou
Místostarostka města uvedla, že pan I. B., Sportovní 602, 289 23 Milovice opatrovník M. B. si podal žádost o
povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou ul. Sportovní před č.p. 602 na
pozemku parc. č. 1398/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích. Oddělení správy majetku města navrhuje Radě
města souhlasit s vyhrazeným parkovacím stáním pro osobu zdravotně těžce postiženou vzhledem k tomu, že
M. B. je držitelem průkazu ZTP/P.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 419/2012:
Rada města
schválila žádost pana I. B., Sportovní 602, 289 23 Milovice o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně
těžce postiženou ul. Sportovní před č.p. 602 na pozemku parc. č. 1398/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích.
Povolení vyhrazeného parkovacího místa bude vydáno do 31. 07. 2013. Zhotovení parkovacího místa bude dle
situačního plánku schváleného Policií ČR DI Nymburk a instalaci dopravního značení i při každé změně
registrační značky v době platnosti vyhrazeného parkovacího místa si uživatel hradí sám na vlastní náklady.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Opětovné spuštění veřejného rozhlasu
Místostarostka města předložila finanční náročnost na opětovné spuštění provozu veřejného rozhlasu
v Milovicích a jeho rozšíření do všech trvale obydlených částí města.
Opětovné spuštění původního veřejného rozhlasu z budovy radnice na nám. 30. června je z důvodu technické
náročnosti „drátového“ propojení přes koleje a z důvodu špatného technického stavu původního veřejného
rozhlasu neefektivní. Pro zajištění kvalitního vysílání ve všech trvale obydlených částech města je vhodnou
variantou vybudování nového bezdrátového rozhlasu, který umožňuje i nezávislé a samostatné vysílání
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v jednotlivých částech města a technicky nenáročné a nezávislé postupné rozšiřování do dalších zastavěných
míst.
Tab. Finanční náročnosti
Cena celkem bez
Cena celkem vč.
Počet ks
Celé území města Milovice
DPH
DPH
Rozhlasová ústředna vč. antény, software,
1
70 000,84 000,montáže a zaškolení
Venkovní přijímač vč. antény, montáže a
62
694 400,833 280,drobného instalačního materiálu
Reproduktor 30 W
220
275 000,330 000,Oživení a nastavení celého systému
1
10 000,12 000,Předpokládaná cena celkem
1 049 400,1 259 280,Orientační náklady na osazení přijímačů a reproduktorů v jednotlivých částech města
Cena celkem bez
Počet ks
Část Benátecká Vrutice
DPH
Venkovní přijímač vč. antény, montáže a
9
100 800,drobného instalačního materiálu
Reproduktor 30 W
30
37 500,Celkem
138 300,Část Boží Dar

Počet ks

Venkovní přijímač vč. antény, montáže a
drobného instalačního materiálu
Reproduktor 30 W
Celkem
Část Milovice
Venkovní přijímač vč. antény, montáže a
drobného instalačního materiálu
Reproduktor 30 W
Celkem

Část Mladá

Cena celkem bez
DPH

Cena celkem vč.
DPH
120 960,45 000,165 960,Cena celkem vč.
DPH

1

11 200,-

13 440,-

4

5 000,16 200,-

6 000,19 440,-

Cena celkem bez
DPH

Cena celkem vč.
DPH

25

280 000,-

336 000,-

86

107 500,387 500,-

129 000,465 000,-

Počet ks

Počet ks

Cena celkem bez
DPH

Cena celkem vč.
DPH

Venkovní přijímač vč. antény, montáže a
27
302 400,362 880,drobného instalačního materiálu
Reproduktor 30 W
100
125 000,150 000,Celkem
424 900,512 880,Dosavadní rozhodnutí RM:
Usnesení č. 346/2012:
Rada města
uložila oddělení Správy majetku města Milovice předložit finanční náročnost přesunu rozhlasu do nové budovy
radnice a rozšíření rozhlasu na část Mladá a část Benátecká Vrutice. Rozbor předložit na nejbližší jednání RM.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 420/2012:
Rada města
vzala na vědomí informaci o finanční náročnosti přesunu rozhlasu do nové budovy radnice a rozšíření rozhlasu
na část Mladá a část Benátecká Vrutice, která je cca 1.260 tis. Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7. Činnost komisí Rady města
7a) Občanská komise Benátecké Vrutice
14

Místostarostka města předložila Zápis č. 7/2012 z jednání Občanské komise Benátecké Vrutice ze dne
4. 7. 2012 a Zápis č. 8/2012 z jednání Občanské komise Benátecké Vrutice ze dne 1. 8. 2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 421/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 7/2012 z jednání Občanské komise Benátecké Vrutice ze dne 4. 7. 2012 a Zápis
č. 8/2012 z jednání Občanské komise Benátecké Vrutice ze dne 1. 8. 2012,
b) k bodu č. 7 Zápisu č.8 RM ukládá oddělení SMM zařadit požadované investice do rozpočtu města Milovice
na rok 2013,
c) k bodu č. 2, 3, 4, 5, 6 Zápisu č. 8 RM ukládá oddělení SMM prověřit účelnost, finanční náročnost a
případné zařazení do rozpočtu města Milovice na rok 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
8. Činnost výborů Zastupitelstva města
8a) Finanční výbor Zastupitelstva města
Starosta města předložil Zápis č. 6/2012 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 21.6.2012,
který byl e-mailem doručen na ekonomické oddělení Města Milovice dne 23. 7. 2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 422/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 6/2012 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2012,
doručený na ekonomické oddělení Města Milovice dne 23. 7. 2012.
b) předkládá ZM Zápis č. 6/2012 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
9. Žádost ZŠ a MŠ, T.G. Masaryka Milovice o povolení výjimky z počtu dětí pro rok 2012/2013
Místostarostka města předložila žádost ZŠ a MŠ, T.G. Masaryka Milovice o povolení výjimky z počtu dětí pro
rok 2012/2013, § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o povolení výjimky – snížení počtu dětí v jednom oddělení
MŠ na 19. Jako kompenzaci počtu dětí žádají podle § 23 odst.5 zákon 561/2004 Sb. o navýšení počtu dětí z 25
na 28 ve druhé třídě mateřské školy.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 423/2012:
Rada města
schválila povolení výjimky z počtu dětí pro rok 2012/2013, § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o povolení
výjimky – snížení počtu dětí v jednom oddělení MŠ na 19. Jako kompenzaci počtu dětí žádají podle § 23 odst.5
zákon 561/2004 Sb. o navýšení počtu dětí z 25 na 28 ve druhé třídě mateřské školy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Milovice o nákup 4 ks pneu, 2 ks disku na vozidlo TATRA 815.
Starosta města uvedl, že dne 23. 7. 2012 byla na podatelnu města Milovice podána žádost Sboru dobrovolných
hasičů Milovice o nákup 4 ks pneu, 2 ks disku na vozidlo TATRA 815 CAS 32. Spolu s žádostí byly předloženy
nabídky od těchto dodavatelů:
1. Agro družstvo Luštěnice, 294 42 Luštěnice, nabídková cena 23.570,- Kč /ks (kolo) včetně DPH,
2. Hradil CZ s.r.o., Hronětice 55 – Šibice, 289 21 Kostomlaty n. Labem, nabídková cena 25.794,- Kč/ks (kolo)
včetně DPH,
3. Cartruck s.r.o., K Milovicům 1921, 289 22 Lysá n. Labem, nabídková cena 27.026,- Kč/ks (kolo) včetně DPH.
Pneu budou hrazeny z rozpočtu 5512 Požární ochrana.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 424/2012:
Rada města
schválila SDH Milovice, nákup 4 ks pneu, 2 ks disku na vozidlo TATRA 815 CAS 32 na základě nabídky firmy
Agro družstvo Luštěnice, 294 42 Luštěnice s nabídkovou cenou 23.570,- Kč /ks (kolo) včetně DPH. Pneu budou
hrazeny z rozpočtu 5512 - Požární ochrana.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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11. Terénní úpravy části pozemku parc. č. 1774/6 a osazení herních prvků pro využití dětského hřiště
Místostarostka uvedla, že byla kontaktována paní M. V. z hlídacího zařízení Pidilidi, která sídlí v ulici Rakouská
v Milovicích s prosbou o výpůjčku herních prvků pro dětské hřiště. Toto zařízení předložilo cenovou nabídku
terénní úpravy části pozemku parc. č. 1774/6 k. ú. Milovice nad Labem na který budou umístěny herní prvky.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 425/2012:
Rada města
schválila výpůjčku herních prvků do výše 20.000,- Kč s DPH. Herní prvky budou hrazeny přímo Městem
Milovice po předložení vybraných herních prvků hlídacím zařízením Pidilidi. Po zkolaudování prostorů na
změnu užívání. Před proplacením bude sepsána Smlouva o výpůjčce, která bude obsahovat povinnosti
výpůjčitele (např. zajištění údržby).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
12. Informativní zpráva o výběrových řízeních v průběhu rekonstrukce ZŠ – Mladá pro rok 2013
Místostarostka města informovala členy Rady města o časovém harmonogramu zadávání výběrových řízení při
rekonstrukci ZŠ Mladá pro rok 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 426/2012:
Rada města
bere na vědomí informativní správu o výběrových řízeních v průběhu rekonstrukce ZŠ – Mladá pro rok 2013.
Hlasování: pro 4, 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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