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. 14/2013
konaného dne 13. 5. 2013 od 7:00 hodin v kanceláři místostarostky
________________________________________________________________________________________
Přítomni: Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města, Pavel Křáp – radní
města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Omluveni: Lukáš Pilc – starosta města, Ing. Jiří Hlaváček - radní města
Paní Marcela Říhová, místostarostka města Milovice, předložila návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola plnění usnesení
Veřejné zakázky
Byty ve vlastnictví Města Milovice
Návrh na revokaci usnesení č.179/2013 ze dne 8. 4. 2013
Budovy ve vlastnictví Města Milovice
Žádost o souhlas s konáním výstavy výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v atriu
radnice
Návrh na jmenování kronikářů města Milovice
Obecně závazné vyhlášky města Milovice
Směrnice města Milovice
Provozní a návštěvní řád víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ulici ul. Sportovní a
Pionýrů, Milovice
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Odstranění dvou kusů prodejních stánků z pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Žádosti o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou
Činnost komisí Rady města Milovice
Informativní zpráva o možnosti zajištění služby „Likvidace dokumentace a písemností pro MěÚ
Milovice“

1. Kontrola plnění usnesení
Místostarostka města předložila RM kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 234/2013:
rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.04.2013 zpracované hodnotící komisí,
ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Zajištění
technicko-hospodářské činnosti v městských lesích Milovice “ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče:
Ing. Ladislav Kořínek , IČ 489 45 447, Zbožíčko 13, 289 25 Straky, který podal nejnižší nabídkovou cenu 3.500,Kč bez DPH.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče: Stanislav Potůček, IČ 66117909, Horní Počáply 162, 277 03
Horní Počáply s nabídkovou cenou 5.500,- Kč bez DPH,
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Plnění: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice dne 3. 5. 2013. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zasláno uchazečům poštou dne 2. 5. 2013.
Usnesení č. 235/2013:
rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.04.2013 zpracované hodnotící komisí,
ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Zajištění výkonu
funkce odborného lesního hospodáře pro LHC Městské lesy Milovice“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče:
Ing. Ladislav Kořínek, IČ 489 45447, Zbožíčko 13, 289 25 Straky, který podal nejnižší nabídkovou cenu
3.500,-Kč bez DPH. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče: Stanislav Potůček, IČ 661 17 909, Horní
Počáply 162, 277 03 Horní Počáply s nabídkovou cenou 5.000,- Kč bez DPH.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
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Plnění: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice dne 3. 5. 2013. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zasláno uchazečům poštou dne 2. 5. 2013.
Usnesení č. 236/2013:
a) schválila text Smlouvy o výpůjčce vodohospodářského díla „Přípojka kanalizace na pozemku parc.č. 1419/1
k.ú. Benátecká Vrutice“, která by měla být uzavřena mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společností
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 00, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk (jako
vypůjčitelem), jejímž předmětem je zajištění provozování a spravování tohoto vodohospodářského díla,
b) schválila zveřejnění Záměru o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a
společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk
(jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je provozování a spravování vodohospodářské díla „Přípojka kanalizace
na pozemku parc.č. 1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 237/2013:
a) rozhodla o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy budovy čp.
101“, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
b) schválila znění a opětovné zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava střechy budovy čp. 101“ a Zadávací dokumentaci zakázky ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 238/2013:
schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Výměna povrchu víceúčelového sportovního hřiště“ a Zadávací dokumentaci zakázky ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 239/2013:
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou panem Antonem Antošem, ul. Průběžná, č.p. 604,
byt č. 4, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 31. 5. 2013.
Plnění: Výpis usnesení zaslán panu Antošovi poštou dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 240/2013:
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou nájemcem bytu v Domě s pečovatelskou službou paní
Vilemínou Frgalovou, ul. Příčná, čp. 194, Milovice. Nájemní vztah skončí 30. 4. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM předán paní Frgalové osobně dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 241/2013:
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní Taťánou Pilouškovou, ul. Armádní, č.p. 500,
byt č. 45, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30.6.2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Pilouškové poštou dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 242/2013:
schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 36 v č.p. 500 , ulice Armádní, Milovice-Mladá s paní Šárkou
Syrovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 63,67,- Kč/m2 a
kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti
s užíváním bytu. Byt č. 25 v č. p.500, ulice Armádní, část Mladá bude po vyklizení a vymalování předán správci
bytového fondu.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán Syrové poštou dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 243/2013:
schválila změnu dispoze koupelny v bytě č.19 v č.p.619, ulice Topolová, Milovice-Mladá. Tyto práce provede
paní Lenka Davidová na své náklady, uhrazeny jí budou pouze náklady na obklady – 16m² v maximální výši
250,-Kč/m², dle doložených pokladních dokladů, či faktur.
Při ukončení nájmu nebude nájemce požadovat náhradu vložených nákladů.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Davidové elektronicky dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 244/2013:
schválila uzavření Nájemní smlouvy s Michalem Majerem, Družstevní 332, 289 23 Milovice k bytu č. 38,
v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a
cena za m² bude 69,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o
uzavření nájemní smlouvy.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán panu Majerovi poštou dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 245/2013:
a) schválila převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu Mladá z Martina Voseckého, Braniborská
568/C, 289 23 Milovice-Mladá na pana Martina Staerze, bytem Zdiměřická 1447/16, 140 00 Praha 4,
b) schválila přijetí pana Martina Staerze, bytem Zdiměřická 1447/16, 140 00 Praha 4 za nového člena Bytového
družstva Mladá,
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c) vyslovila souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, panem Martinem Staerzem, bytem
Zdiměřická 1447/16, 140 00 Praha 4, byla uzavřena nájemní smlouva k bytu č.36 v sekci C bytového domu
č.p.568 v ulici Braniborská, 289 23 Milovice - Mladá.
Plnění: Přijetí pana Staerze, za nového člena Bytového družstva Mladá, podepsáno starostou Města Milovice dne
30. 4. 2013.
Usnesení č. 246/2013:
a) vzala na vědomí zprávu o stavu nemovitosti čp. 77, ul. Na Pahorku v Milovicích,
b) uložila oddělení správy majetku města zajistit odstranění dřevěné kůlny u domu čp. 77, ul. Na Pahorku,
Milovice a prořezání koruny stromu nad střechou uvedeného domu a dále celý objekt posoudit statikem. O
výsledku informovat RM.
Plnění: Prořezání koruny stromu bude provedeno v pondělí, dne 13. 5. 2013. Oddělení SMM připravuje
posouzení celého objektu statikem.
Usnesení č. 247/2013:
schválila, v souladu s § 147 odst. 1) písm. m) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší povolený počet 410
žáků základní školy a 50 dětí mateřské školy příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Juventa,
příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá “ s účinností od 1. 8. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poštou dne 9. 5. 2013.
Usnesení č. 248/2013:
a)vzala na vědomí Zápis č. 2. z jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578,
Milovice – Mladá,
b)jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění pana Mgr. Jaroslava Minaříka
na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková
organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá s účinností od 1. 8. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán uchazečům přítomným při konkurzu elektronicky dne 6. 5. 2013.
Usnesení č. 249/2013:
schválila, v souladu s § 3 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v platném znění, výjimku z počtu dětí a v deseti třídách příspěvkové organizace „Mateřská
škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice-Mladá“ a povoluje zvýšení počtu dětí na 28 ve třídě.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán ředitelce MŠ Sluníčko elektronicky dne 9. 5. 2013.
Usnesení č. 250/2013:
schválila, v souladu s § 147 odst. 1) písm. m) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší povolený počet 630
žáků základní školy příspěvkové organizace „Základní škola T.G. Masaryka Milovice“ s účinností od 1.8.2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poštou dne 9. 5. 2013.
Usnesení č. 251/2013:
schválila zveřejnění Záměru o směně nemovitostí ve vlastnictví Města Milovice tj. části pozemku parc.č. 417
ostatní plocha-jiná o výměře 3 m2 (v geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako
díl „c“) a části pozemku parc.č. 993/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 12 m2 (v geometrickém plánu
č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „b“) oba v k.ú. Milovice nad Labem (výměra obou dílů
je 15 m2), za nemovitost ve vlastnictví Josefa Janečka, 5. května 33/46, 289 24 Milovice, to je část pozemku
parc.č. 415 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Milovice nad Labem (v geometrickém plánu č.
1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „e“) ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 3. 5. 2013.
Usnesení č. 252/2013:
a) vzala na vědomí návrh na bezúplatný převod nemovitostí - pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice parc.č. 1375/16
ostatní plocha-jiná plocha o výměře 214 m2, parc.č. 1375/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 14.605 m2,
1375/9 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.190 m2, 1386/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 284
m2, 1390/13 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.338 m2, 1390/15 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1282
m2, 1375/12 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 22 m2 a pozemku parc.č. 1376/7 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 53 m2 (tento pozemek vznikl geometrickým plánem č. 664-53/2011 z pozemku parc.č. 1376/1)
z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu PRIVUM organizační složka státu, Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha - Staré Město, do vlastnictví Města Milovice,
b) uložila Oddělení správy majetku města požádat o bezúplatný převod nemovitostí - pozemků v k.ú. Benátecká
Vrutice parc.č. 1375/16 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 214 m2, parc.č. 1375/6 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 14.605 m2, 1375/9 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.190 m2, 1386/6 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 284 m2, 1390/13 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.338 m2, 1390/15 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 1282 m2, 1375/12 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 22 m2 a pozemku parc.č. 1376/7 ostatní
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plocha-jiná plocha o výměře 53 m2 (tento pozemek vznikl geometrickým plánem č. 664-53/2011 z pozemku
parc.č. 1376/1) z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu PRIVUM organizační složka státu,
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha - Staré Město, do vlastnictví Města Milovice,
c) doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí - pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice
parc. č. 1375/16 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 214 m2, parc.č. 1375/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
14.605 m2, 1375/9 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.190 m2, 1386/6 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 284 m2, 1390/13 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.338 m2, 1390/15 ostatní plocha jiná plocha o
výměře 1282 m2, 1375/12 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 22 m2 a pozemku parc.č. 1376/7 ostatní plochajiná plocha o výměře 53 m2 (tento pozemek vznikl geometrickým plánem č. 664-53/2011 z pozemku parc.č.
1376/1) z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu PRIVUM organizační složka státu,
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha - Staré Město, do vlastnictví Města Milovice.
Plnění: Bezúplatný převod pozemků bude předložen na jednání ZM č.4/2013.
Usnesení č. 253/2013:
a) vzala na vědomí Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2012 ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení,
b) doporučuje ZM schválit Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2012 ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Plnění: Návrh závěrečného účtu bude předložen na jednání ZM č.4/2013.
Usnesení č. 254/2013:
a) vzala na vědomí přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Milovice za rok 2012,
b) doporučuje ZM schválit návrh finančního výboru, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Návrh finančního výboru bude předložen na jednání ZM č. 4/2013.
Usnesení č. 255/2013:
a) vzala na vědomí návrh na pojmenování ulic ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit s účinností od 1. 7. 2013 pojmenování ulic (návrh č. 1, 3, 4, 6 a 9), ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení,
c) doporučuje ZM schválit s účinností od 1. 9. 2013 přejmenování ulic (návrh č. 5, 7 a 8), ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Návrh na schválení bodu b) a c) bude předložen na jednání ZM č. 4/2013.
Usnesení č. 256/2013:
schválila konání akce – rodinné oslavy 18. 5. 2013 na zahradě rodinného domu s živou hudbou v ulici na
Pahorku 282, Milovice ‒ v době nočního klidu, a to do 23.59 hod.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán elektronicky žadateli dne 6. 5. 2013.
Usnesení č. 257/2013:
a) schválila poskytnutí záštity starosty města Milovice nad festivalem „Žijme tu spolu“, jehož II. ročník Domov
Mladá pořádá na Hakenově stadionu 22. 6. 2013,
b) schválila konání akce - festivalu „Žijme tu spolu“ v době nočního klidu, a to do 22.30 hod,
c) schválila poskytnutí záštity starosty města Milovice nad cyklistickými závody Pave Tour, které pořádá TJ
Sokol Jabkenice v Milovicích dne 1. 5. 2013,
d) souhlasí s použitím znaku města na cyklistických závodech Pave Tour, které pořádá TJ Sokol Jabkenice
v Milovicích dne 1. 5. 2013.
Plnění: Výpisy usnesení RM zaslán Domovu Mladá a TJ Sokolu Jabkenice elektronicky dne 6. 5. 2013.
Usnesení č. 258/2013:
neschválila umístění dopravního značení IP12 – vyhrazené parkoviště a E13 – dodatková tabulka vyhrazeno pro
č. p. 362 - 363 na parkovací stání na pozemku parc. č. 689/1 v k.ú. Milovice nad Labem v ul. Suchardova
v Milovicích z důvodu nízké kapacity parkovacích stání.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Vaňkové poštou dne 9. 5. 2013.
Usnesení č. 259/2013:
neschválila cenovou nabídku elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek, pro Město
Milovice, z důvodu upřednostnění jiných investic. Realizace elektronického nástroje E-ZAK nebude doporučena
na zařazení do rozpočtu města Milovice na rok 2013. Zákonem dosud městům nebylo stanoveno.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán firmě QCM, s.r.o. elektronicky dne 9. 5. 2013.
Usnesení č. 260/2013:
schválila změnu stávajícího organizačního schématu Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací
zřízených městem Milovice, kterou byla zřízena pozice Správce informačních a komunikačních technologií
zařazená pod Kancelář starosty s účinností od 1. 6. 2013. Nové organizační schéma Městského úřadu Milovice a
příspěvkových organizací zřízených městem Milovice je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Organizační schéma bude zveřejněno na webových stránkách Města Milovice dne 1. 6. 2013.
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Usnesení č. 261/2013:
a) schválila poskytnutí dotace ve výši 4.050,- Kč 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 Klubu důchodců Milovice na vstupenky za uskutečněná představení. Pro letošní rok
vyčerpáno. V roce 2014 – proplacení 2 představení.
b) neschválila poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 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 Parku Mirakulum na podporu akce „Den vítězství aneb otevřené dveře
v Mirakulu“ dne 7.5.2013,
c) schválila poskytnutí záštity starosty města Milovice nad akcí „Den vítězství aneb otevřené dveře v Mirakulu“
dne 7. 5. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán panu A. elektronicky dne 2. 5. 2013 a výpis usnesení RM oznámen
telefonicky Klubu důchodců dne 29. 4. 2013.
Usnesení č. 262/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 4/2013 z jednání Komise výstavby a dopravy, ze dne 24. 4. 2013,
b) k bodu č. 3 Zápisu RM ukládá Oddělení správy majetku města prověřit, zda jsou v ulici 5. května před č. p. 24
a č. p. 25 a č. p. 29 propadlé dešťové vpusti.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 12/2013 zaslán předsedovi Komise výstavby a dopravy elektronicky dne 2.5.2013.
Usnesení č. 263/2013:
vzala na vědomí Informativní zpráva Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., a to plán oprav
veřejných komunikací na území Mikroregionu Polabí.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o., elektronicky dne
9.5.2013.
Usnesení č. 264/2013:
vzala na vědomí informaci o modernizaci informačních tabulí v Milovicích.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 12/2013, ze dne 29. 4. 2013 zveřejněn na webových stránkách Města Milovice dne
3. 5. 2013.
Usnesení č. 265/2013:
vzala na vědomí Informativní zprávu o poskytnutí příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR
v roce 2013 na opravu mostku přes potok Mlynařici.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 12/2013, ze dne 29. 4. 2013 zveřejněn na webových stránkách Města Milovice dne
3. 5. 2013.
Usnesení č. 266/2013:
uložila Oddělení správy majetku města předložit rozpočet pro nejnutnější opravy kabin pro zachování funkčnosti
dle statického posudku Zak. č.:08042-01, zpracoval: Ing. Vladimír Černohorský.
Plnění: Oddělení správy majetku města zpracovává statický posudek na budovu fotbalových kabin AFK. Po
zpracování posudku, Oddělení správy majetku města vypracuje rozpočet a předloží jej na jednání RM.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 269/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 12/2013 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 3, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
2a) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Blokové čištění komunikací v Milovicích
v roce 2013“
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 169/2013 ze dne 8. 4. 2013 byla dne
15.4.2013 na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2013“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto
zájemcům:
1 .A.S.A spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712,
2 AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 49356089,
3 NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČ: 25085000,
4 Technické služby města Nymburka, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, IČ: 00067041,
5 USK s.r.o., Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 27138551.
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Jedná se o veřejnou zakázku na služby, s předpokládanou hodnotou ve výši 350.000,- 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.
Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 2.5.2013 v 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu
byly doručeny nabídky celkem dvou uchazečů v tomto pořadí:
1 .A.S.A spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712,
2 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, IČ: 61057606.
Rada města po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich otevření a po provedené kontrole doručených
nabídek, po jejich hodnocení, po poradě a po diskusi stanovila výsledné pořadí doručených nabídek a přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 270/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2013“ splnily
všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Blokové
čištění komunikací v Milovicích v roce 2013“ kterou je nabídka uchazeče: .A.S.A spol. s r.o., Ďáblická
791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712, s nabídkovou cenou 311.181,75,- Kč včetně DPH. Jako druhá
v pořadí se umístila nabídka uchazeče Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10,
12000 Praha 2, IČ 61057606, s nabídkovou cenou 321.364,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2b) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Doplnění vybavení veřejných hřišť“
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 231/2013 ze dne 22. 4. 2013 byla dne 24. 4.
2013 na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky „Doplnění vybavení veřejných hřišť“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1. HŘIŠTĚ s.r.o., Atriová 2, 621 00 Brno,
2. LUNA PROGRES s.r.o., Zdenice 40, 384 02 Nebahovy,
3. KARIM Europe s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín,
4. Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 211 01 Karlovice,
5. TR ANTOŠ s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov.
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky s předpokládanou hodnotou ve výši 850.000,- 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.
Hodnocení bude provedeno formou soutěže o návrh, při kterém se budou hodnotit tato dílčí kritéria:
a) Estetičnost, umístění - celkem je možné získat 20 bodů,
b) Materiálové použití - celkem je možné získat 20 bodů,
c) Vzájemná kombinace, variabilnost - celkem je možné získat 20 bodů,
d) Vhodnost a využitelnost požadovanými věkovými skupinami - celkem je možné získat 20 bodů,
e) Kapacita - celkem je možné získat 20 bodů.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 9.5.2013 v 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu
byly doručeny nabídky celkem sedmi uchazečů v tomto pořadí:
1. LUNA PROGRES s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy,
2. Mgr. Milan Stašek, Obecní 1604, 686 04 Kunovice,
3. Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 511 01 Karlovice,
4. ALESTRA s.r.o., Tišnovská 605, 664 34 Kuřim,
5. PROJECT OUTDOOR s.r.o., Na Střelnici 48, 772 00 Olomouc,
6. LUCAS s.r.o., Půlkruhová 27, 162 00 Praha 6,
7. TR ANTOŠ, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov.

6

Rada města po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich otevření a po provedené kontrole doručených
nabídek, po jejich hodnocení, po poradě a po diskusi stanovila výsledné pořadí doručených nabídek a přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 271/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Doplnění vybavení veřejných hřišť“ splnily
všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nabídky s nejvhodnějším návrhem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Doplnění vybavení veřejných hřišť“, kterou je nabídka uchazeče Tomovy parky s.r.o.,
Radvánovice 11, 511 01 Karlovice, IČ: 47470712, který v rámci hodnocení nabídek získal 100 bodů.
Ostatní uchazeči podali nabídky s méně výhodnými návrhy a získali tak méně bodů.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek:
1 Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 511 01 Karlovice, IČ: 47470712, který získal 100 bodů,
2 TR ANTOŠ, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, který získal 99 bodů,
3 LUNA PROGRES s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, který získal 80 bodů,
4 Mgr. Milan Stašek, Obecní 1604, 686 04 Kunovice, IČ: 47352175, který získal 79 bodů,
5 PROJECT OUTDOOR s.r.o., Na Střelnici 48, 772 00 Olomouc, IČ: 26797631, který získal 75 bodů,
6 LUCAS s.r.o., Půlkruhová 27, 162 00 Praha 6, IČ: 48535711, který získal 74 bodů,
7 ALESTRA s.r.o., Tišnovská 605, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485, který získal 60 bodů.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3. Byty ve vlastnictví Města Milovice
3a) Ukončení nájmu bytu dohodou - byt č. 26 v čp. 604, ul. Průběžná, Milovice-Mladá
Místostarostka města uvedla, že na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemce pana
Jaroslava Koníčka o ukončení nájmu bytu č. 26, v č.p. 604, ul. Průběžná, část Mladá. Pan Koníček žádal radu
města o výměnu bytu (RM č. 9/2013 ze dne 8.4.2013), která mu byla usnesením č.175/2013 schválena. Byt
však nevyměnil a 29.4.2013 podal žádost o ukončení nájmu výše uvedeného bytu ke dni 30.4.2013. Pan Koníček
v poslední době byt neužíval a byt již předal správci bytového fondu. Jedná se o byt o velikosti 3 + 1,
s příslušenstvím, s výměrou podlahové plochy 64,80 m².
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 175/2013:
schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 44 v č.p. 500 , ulice Armádní, Milovice-Mladá s panem
Jaroslavem Koníčkem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, měsíční nájemné bude činit 63,67,Kč/m2 a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb
v souvislosti s užíváním bytu. Byt č. 26 v č.p.604, ulice Průběžná, část Mladá bude po vyklizení a vymalování
předán správci bytového fondu.
Vztah k rozpočtu:
Uvolněný byt bude nabídnut novému nájemci, rozpočet města pro rok 2013 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 272/2013:
Rada města
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou panem Jaroslavem Koníčkem, ul. Průběžná, č.p.
604, byt č. 26, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30. 4. 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3b) Žádost paní Evy Ernestové o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné k bytu č.23 v č.p.500,
ul. Armádní , Milovice – Mladá
Místostarostka města uvedla, že dne 25.4.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost paní Evy Ernestové o
uzavření splátkového kalendáře na částku 39.520,-Kč, která vznikla neplacením nájemného a služeb k bytu č.23
v č.p.500, ulice Lesní, Milovice – Mladá a 10.000,-Kč na doplatek kauce k uvedenému bytu. Paní Ernestová
touto žádostí reaguje na zaslanou upomínku na uhrazení dlužného nájemného a kauce a žádá o splátky ve výši
2.000,-Kč měsíčně. Splátky by tak byly ukončeny nejpozději v dubnu 2015. Správa majetku města navrhuje
s paní Ernestovou uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen nejpozději do 30. 11. 2014.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh na nájemném ve výši 39.520,- Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
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Usnesení č. 273/2013:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s paní Evou Ernestovou , byt č.23, ulice Armádní, č.p. 500, Milovice –
Mladá, na částku 39.520,- Kč na nájemném a 10.000,- Kč na doplatku kauce. Dluh bude uhrazen nejpozději do
30. 11. 2014 současně vedle běžného nájemného. První splátka 2.195,- Kč/měsíc bude uhrazena v měsíci červnu
2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3c) Žádost pana Jana Zemana o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné k bytu č. 4 v č.p. 596,
ul. Topolová , Milovice – Mladá
Místostarostka města uvedl, že dne 29.4.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost pana Jana Zemana o
uzavření splátkového kalendáře na částku 38.395,-Kč, která vznikla neplacením nájemného a služeb k bytu č.4
v č.p.596, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Pan Zeman touto žádostí reaguje na zaslanou upomínku na
uhrazení dlužného nájemného a žádá o splátky ve výši 1.000,-Kč měsíčně od června 2013 s tím, že v červnu
2013 uhradí částku 21.395,-Kč. Celý dluh by pan Zeman uhradil nejpozději do 30.11.2014. Správa majetku
města navrhuje s panem Janem Zemanem uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen nejpozději do
30.11.2014.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh na nájemném ve výši 38.395,- Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 274/2013:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s panem Janem Zemanem, byt č. 4, ulice Topolová, č.p. 596, Milovice
– Mladá, na částku 38.395,- Kč na nájemném. Dluh bude uhrazen nejpozději do 30. 11. 2014 současně vedle
běžného nájemného.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3d) Návrh na schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č.32, v č.p.500, ul. Armádní, Milovice - Mladá
Místostarostka města uvedla, že usnesením RM č.117/2013 ze dne 4.3.2013 bylo schváleno zveřejnění
Záměru na nájem bytu č.32, v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 6.3.2013 a
v termínu pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky uchazečů:
1. Ján Danko, Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá,
2. D. P.,
3. A. D., Rohová 467, 289 23 Milovice.
Rada města usnesením č. 180/2013 ze dne 8.4.2013 schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s panem A. D.,
Rohová 467, 289 23 Milovice. Pan D., ale vysoutěžil i byt č. 5 v ul. Topolová, č.p. 595 a od bytu č. 32, v č.p.
500, ul. Armádní odstoupil. Pan D. P. nesplnil podmínky a požadavky uvedené v Záměru, proto oddělení správy
majetku města oslovilo dalšího uchazeče dle pořadí nabídek. Pan Ján Danko, Braniborská 561/D, 289 23
Milovice-Mladá má stále o byt zájem. Nabídka pana Danka byla 68,-Kč/m². Oddělení správy majetku města
navrhuje uzavřít s panem Jánem Dankem Smlouvu o nájmu bytu č.32,v č.p.500, ulice Armádní, Milovice –
Mladá.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 180/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů Jána Danka, Braniborská 561/D, 289 23 Milovice a A. D., Rohová 467,
28923 Milovice splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) konstatuje, že nabídka uchazeče D. P., Slepá 788, 289 24 Milovice, nesplnila všechny podmínky a požadavky
uvedené v Záměru na nájem bytu, (chybělo čestné prohlášení, že nemá možnost vlastního bydlení a není
vlastníkem RD či bytu).
c) schválila uzavření Nájemní smlouvy s A. D., Rohová 467, 289 23 Milovice, k bytu č. 32, v č.p.500, ulice
Armádní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude
70,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením smlouvy o nájmu bytu bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu města .
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 275/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Jánem Dankem, Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá
k bytu č. 32, v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu
určitou jednoho roku a cena za m² bude 68,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na
úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí
rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3e) Žádost paní Martiny Maudrové o stavební úpravy bytu
Místostarostka města uvedla, že na základě žádosti nájemce bytu č. 13, ul. Topolová čp. 597, v části Mladá, paní
Martiny Maudrové, předkládá oddělení správy majetku města návrh na stavební úpravy v bytě č.13, v č.p.597,
ulice Topolová, část Mladá. Paní Maudrová žádá o změnu umístění kuchyňské linky, která by se stala součástí
obývacího pokoje. Stěna, na kterou by byla kuchyňská linka umístěna sousedí s WC, proto by nebyl problém
s napojením na vodu a odpad. Nezasahovalo by se ani do obkladů koupelny a WC, potrubí na vodu a odpad by
bylo vedeno pod vanou. Z kuchyně by se tak stal samostatný pokoj pro starší dceru. Paní Maudrová v žádosti
ještě uvádí rozdělit obývací pokoj sádrokartonovou příčkou. Šetřením bylo zjištěno, že tím by vznikly dva
nevyhovující malé prostory. Celá přestavba by byla hrazena na vlastní náklady uživatele bytu. Plánek přestavby
je přiložen k návrhu.
Stanovisko k návrhu:
Oddělení správy majetku města doporučuje vyhovět žádosti paní Martiny Maudrové, umístění kuchyňské linky
do stávajícího obývacího pokoje (bez přepažení pokoje sádrokartonovou příčkou), protože se nejedná o rozsáhlé
stavební úpravy.
Vztah k rozpočtu:
Stavební úpravy provede nájemce na své náklady, rozpočet města pro rok 2013 nebude tímto dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 276/2013:
Rada města
schválila změnu dispoze obývacího pokoje (umístění kuchyňské linky, bez přepažení pokoje sádrokartonovou
příčkou) v bytu č.13 v č.p.597, ulice Topolová, Milovice-Mladá. Tyto práce provede paní Martina Maudrová na
své náklady. Při ukončení nájmu nebude požadovat po vlastníku bytu náhradu vložených investic.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3f) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 3, v č.p. 614, ul. Topolová, Milovice - Mladá
Místostarostka města uvedla, že usnesením RM č.185/2013 ze dne 8.4.2013 bylo schváleno zveřejnění
Záměru na nájem bytu č.3, v č.p.614, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 10.4.2013 a
v termínu pro podání nabídek bylo doručeno pět nabídek uchazečů:
1. J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá,
2. J. Š., Sportovní 602, 289 23 Milovice,
3. Mojmír Valehrach, Mírová 474/E, 289 23 Milovice,
4. V.M., Školská 304, 289 23 Milovice,
5. R. H., Kaštanová 567, 289 23 Milovice.
Jedna z nabídek je nabídka pana J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá. U tohoto uchazeče žádá
oddělení SMM Radu města o schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32, v č.p. 500, ul. Armádní,
Milovice-Mladá. V případě schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 32, v č.p. 500, ul. Armádní, MiloviceMladá , navrhuje oddělení SMM pana Danka z tohoto důvodu z nabídek uchazečů na byt č. 3, v č.p. 614, ul.
Topolová, Milovice-Mladá vyřadit.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 185/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 3 v domě čp. 614 v ul. Topolová, v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/ m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením smlouvy o nájmu bytu bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu města .
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 277/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá, J. Š., Sportovní 602,
28923 Milovice, Mojmíra Valehracha, Mírová 474/E, 289 23 Milovice, V. M., Školská 304, 289 23 Milovice a
R. H., Kaštanová 567, 289 23 Milovice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem
bytu,
b) schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Mojmírem Valehrachem, Mírová 474/E, 289 23 Milovice, k bytu
č. 3, v č.p. 614, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku a cena za m² bude 75,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady
města o uzavření Smlouvy o nájmu bytu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3g) Vyhodnocení Záměru na nájem bytu č.24 v č.p.619, ul. Lesní, Milovice - Mladá
Místostarostka města uvedla, že usnesením RM č. 186/2013 ze dne 8.4.2013 bylo schváleno zveřejnění Záměru
na nájem bytu č.24 v č.p.619, ulice Lesní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 10.4.2013 a v termínu
pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky uchazečů:
1. N. G., Višňová 575, 289 23 Milovice,
2. J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice,
3. Jiří Nozar, Lesní 535, 289 23 Milovice.
Jedna z nabídek je nabídka pana J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá. U tohoto uchazeče žádá
oddělení SMM Radu města o schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32, v č.p. 500, ul. Armádní,
Milovice-Mladá. V případě schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 32, v č.p. 500, ul. Armádní, MiloviceMladá , navrhuje oddělení SMM pana Danka z tohoto důvodu z nabídek uchazečů na byt č. 29, v č.p. 604, ul.
Průběžná, Milovice-Mladá vyřadit.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 186/2013:
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 24 v domě čp. 619 v ul. Lesní, v části Mladá s nabídkou výše
měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/ m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením smlouvy o nájmu bytu bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 278/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: N.G., Višňová 575, 289 23 Milovice, J. D., Braniborská 561/D, 289 23
Milovice a Jiřího Nozara, Lesní 535, 289 23 Milovice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Jiřím Nozarem k bytu č. 24 v č.p.619, ulice Lesní, Milovice –
Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m 2 bude 92,- Kč. Kauce
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu
bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření Smlouvy o nájmu bytu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3f) Vyhodnocení Záměru na nájem bytu č.29 v č.p.604, ul. Průběžná, Milovice - Mladá
Místostarostka města uvedla, že usnesením RM č. 184/2013 ze dne 8.4.2013 bylo schváleno zveřejnění Záměru
na nájem bytu č.29 v č.p.604, ulice Průběžná, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 10.4.2013 a
v termínu pro podání nabídek bylo doručeno pět nabídek uchazečů:
4. J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá,
5. Zdeněk Cvoreň – Kavúr, Spojovací 560/C, 289 23 Milovice,
6. N. L., Lesní 535, 289 23 Milovice,
7. M. V., Mírová 474/E, 289 23 Milovice,
8. V. M., Školská 304, 289 23 Milovice.
Jedna z nabídek je nabídka pana J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá. U tohoto uchazeče žádá
oddělení SMM Radu města o schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32, v č.p. 500, ul. Armádní,
Milovice-Mladá. V případě schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 32, v č.p. 500, ul. Armádní, MiloviceMladá , navrhuje oddělení SMM pana D. z tohoto důvodu z nabídek uchazečů na byt č. 29, v č.p. 604, ul.
Průběžná, Milovice-Mladá vyřadit.
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Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 184/2013:
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 29 v domě čp. 604 v ul. Průběžná, v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/ m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením smlouvy o nájmu bytu bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu města .
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 279/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: J.D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá, Zdeňka Cvoreně –
Kavúra, Spojovací 560/C, 289 23 Milovice, N. L., Lesní 535, 289 23 Milovice, M. V., Mírová 474/E, 289 23
Milovice, V. M., Školská 304, 289 23 Milovice, plnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na
nájem bytu,
b) schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu se Zdeňkem Cvoreněm – Kavúrem, Spojovací 560/C, 289 23
Milovice, k bytu č. 29 v č.p. 604, ulice Průběžná, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na
dobu určitou jednoho roku a cena za m2 bude 100,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí
rozhodnutí Rady města o uzavření Smlouvy o nájmu bytu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Návrh na revokaci usnesení č.179/2013 ze dne 8. 4. 2013
Místostarostka města uvedla, že z důvodu textové chyby a neúplnosti textu v bodě c), usnesení č. 179/2013, rady
města č. 9, ze dne 8.4.2013 navrhuje oddělení správy majetku města revokaci tohoto usnesení.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 179/2013:
a) schválila návrh na změnu užívání bytu č. 2, v čp. 112, ul. Školská Milovice z bytové jednotky na nebytový
prostor – ordinace zubního lékaře,
b) uložila oddělení správy majetku města podat na Stavební úřad v Milovicích žádost o změnu užívání bytu č. 2,
v čp. 112, ul. Školská Milovice z bytové jednotky na nebytový prostor – ordinace zubního lékaře,
c) schválila uzavření Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce budovy č.p. 112, do které bude zapracováno provedení
změny užívání stávajícího bytu.
Vztah k rozpočtu:
Smlouvou o pronájmu nemovitosti se navýší rozpočet města pro rok 2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 280/2013:
Rada města
a) revokuje usnesení Rady města č.179/2013 ze dne 8.4.2013,
b) schválila návrh na změnu užívání bytu č. 2, v čp. 112, ul. Školská Milovice z bytové jednotky na nebytový
prostor – ordinace zubního lékaře,
c) uložila oddělení správy majetku města podat na Stavební úřad v Milovicích žádost o změnu užívání bytu č.
2, v čp. 112, ul. Školská Milovice z bytové jednotky na nebytový prostor – ordinace zubního lékaře,
d) schválila uzavření Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce budovy č.p. 112, ze dne 30.12.2010 a Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce bytů ze dne 12.9.2011, do kterých bude zapracováno provedení změny užívání
stávajícího bytu,
e) schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v budově č.p. 112, ul. Školská, 289 23
Milovice, o velikosti 44,11 m².
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
5. Budovy ve vlastnictví Města Milovice
5a) Návrh záměru na výpůjčku nebytového prostoru v objektu kapličky v Benátecké Vrutici
Místostarostka města uvedla, že dne 4. 1. 2012 byla městu Milovice doručena žádost Občanského sdružení
Benátecké Vrutice spolu se Spolkem rodáků Benátecké Vrutice o vybudování expozice sboru dobrovolných
hasičů, kde by byly vystaveny jejich reálie a fotodokumentace.
Dle usnesení Rady města č. 307/2012, ze dne 28.5.2012 Rada města schválila zařadit rekonstrukci místnosti
v objektu kapličky, parc. č. 1251/4, k.ú. Benátecká Vrutice do rozpočtu města pro rok 2013. Oddělení správy
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majetku města navrhuje dát nebytový prostor o velikosti 11 m², v objektu kapličky, parc. č. 1251/4, k.ú.
Benátecká Vrutice do výpůjčky Spolku rodáků a přátel obce Benátecká Vrutice, Benátecká Vrutice č.p. 20, 289
23 Milovice, IČ: 22732888, který ve spolupráci s Občanským sdružením Benátecká Vrutice zrealizuje expozici
sboru dobrovolných hasičů v tomto prostoru. Zároveň oddělení správy majetku města navrhuje začít
s rekonstrukcí výše jmenovaného nebytového prostoru, s kterou je v rozpočtu města pro rok 2013 počítáno.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 29/2012:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č.1/2012 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice ze dne 4. 1. 2012
b) k bodu č. 1 Zápisu – prověřit finanční náročnost, neboť nebylo začleněno do Rozpočtu města na rok
2012, dle předložené finanční náročnosti rozhodne RM o realizaci expozice hasičského sboru a dalších
archiválií
c) k bodu č. 2 Zápisu – ukládá odd. správy majetku města zajistit zpevnění komunikace parc.č. 1282 a
parc.č. 1268 v k.ú. Benátecká Vrutice– recyklátem
d) k bodu č. 3 Zápisu – ukládá kanceláři starosty předat tento podnět k vyjádření Komisi výstavby a
dopravy a Komisi životního prostředí.
Usnesení č. 307/2012:
Rada města
schvaluje zařadit rekonstrukci místnosti v objektu kapličky Benátecká Vrutice, parc.č. 1251/4, k.ú.
Benátecká Vrutice do rozpočtu města na rok 2013.
Vztah k rozpočtu:
S rekonstrukcí místnosti-nebytového prostoru je počítáno v rozpočtu města pro rok 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 281/2013:
Rada města
a) schvaluje zveřejnění Záměru o výpůjčce nebytového prostoru v budově kapličky v Benátecké Vrutici, o
velikosti 11m², parc.č. 1251/4, k.ú. Benátecká Vrutice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) schvaluje rekonstrukci místnosti-nebytového prostoru v objektu kapličky Benátecká Vrutice, parc.č. 1251/4,
k.ú. Benátecká Vrutice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
6. Žádost o souhlas s konáním výstavy výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v atriu radnice
Místostarostka města předložila, na základě žádosti pedagogického sboru ZŠ a MŠ Masaryka, návrh na
uspořádání výstavy výtvarných prací žáků příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice „Vernisáž na radnici“ v atriu radnice, v termínu od 17. - 27. 6. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 282/2013:
Rada města
souhlasí s konáním „Vernisáže na radnici“ výstavy výtvarných prací žáků příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Milovice“ v atriu radnice, v termínu od 17. - 27. 6. 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
7. Návrh na jmenování kronikářů města Milovice
Místostarostka města předložila, v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění návrh
na jmenování kronikářů města Milovice.
V části města Milovice a Mladá již od roku 2012 vykonává činnost kronikářky paní Jana Burešová,
zaměstnankyně p. o. Víceúčelové kulturní zařízení Milovice, která však nebyla oficiálně jmenována RM.
V Benátecké Vrutici vykonávala činnost kronikářky paní Lenka Gramerová do konce roku 2012, která tuto
činnost ukončila z osobních důvodů. O činnost kronikáře v Benátecké Vrutici projevil zájem pan Petr Pokorný,
student třetího ročníku gymnázia, který žije v Benátecké Vrutici od narození a má zájem o dění v této části
města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 283/2013:
Rada města
a) jmenuje paní Janu Burešovou, nar. 19. 4. 1941, kronikářkou části města Milovice a Milovice-Mladá,
b) jmenuje pana Petra Pokorného, nar. 30. 6. 1995, kronikářem části města Milovice-Benátecká Vrutice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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8. Obecně závazné vyhlášky města Milovice
8a) Obecně závazná vyhláška města Milovice č.1/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města
č.1/00, o městském podpůrném stipendiu
Místostarostka města předložila Radě města Návrh OZV č.1/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
města č.1/00, o městském podpůrném stipendiu. Tato OZV je již zastaralá a po konzultaci s odborem dozoru MV
ČR bylo doporučeno OZV zrušit a nahradit ji vnitřním předpisem.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 284/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č.1/2013, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č.1/00, o městském podpůrném stipendiu, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č.1/2013, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č.1/00, o městském podpůrném stipendiu, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
9. Směrnice města Milovice
9a) Směrnice č. 4/2013 Pravidla pro vyplácení městského stipendia
Místostarostka města předložila Radě města Návrh Směrnice č.4/2013 Pravidla pro vyplácení městského
stipendia. V současné době platí OZV č.1/00 o městském podpůrném stipendiu, která je již zastaralá. Tuto OZV
doporučujeme zrušit a nahradit ji směrnicí, jelikož OZV se řídí zákonem a vyplácení městského stipendia je
pouze vnitřní předpis města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 285/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh Směrnice č.4/2013 Pravidla pro vyplácení městského stipendia, ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Směrnice č.4/20132013 Pravidla pro vyplácení městského
stipendia, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
10. Provozní a návštěvní řád víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ulici ul. Sportovní a
Pionýrů, Milovice
Místostarostka města uvedla, že Město Milovice v minulosti vybudovalo víceúčelové sportoviště s umělým
povrchem, které je umístěno v ul. Sportovní a v ul. Pionýrů. V současnosti je pro provoz na tomto sportovišti
používán provozní a návštěvní řád, který je nedostačující. Pro řádný a bezpečný provoz na tomto sportovišti
předkládá oddělení SMM ke schválení nový Provozní a návštěvní řád, který bude vyvěšen na sportovištích.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet bude dotčen částkou za výrobu těchto Provozních řádů a hrazen bude z položky 3745 5171.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 286/2013:
Rada města
a) schválila Provozní a návštěvní řád víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ul. Sportovní a v ul.
Pionýrů v předloženém znění,
b) uložila Oddělení SMM zveřejnit na sportovištích Provozní a návštěvní řád víceúčelového sportoviště
s umělým povrchem v ul. Sportovní a v ul. Pionýrů.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

13

11. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností Telefónica Czech Republic, a.s. na pozemky parc. č. 1416/1, 1418, 1421/1, 1419/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice
Místostarostka města uvedla, že společnost BOHEMIATEL s.r.o. pověřena společností Telefónica Czech
Republic, a. s. v zastoupení společností Vegacom a. s., předložila návrh na uzavření Smlouvy č. 16010-026583
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví Města Milovice, parc. č. 1416/1, 1418,
1421/1, 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a Telefónica Czech Republic, a. s. Jedná se o
strpení uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě optického kabelu pro Milovice BD Spojovací ÚPS,
přípoj.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 287/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. 16010-026583 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky ve
vlastnictví města Milovice, parc.č. 1416/1, 1418, 1421/1, 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi městem
Milovice a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
11b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek parc. č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Místostarostka města uvedla, že společnost K. Uhlíř s.r.o. zplnomocněna společností ČEZ Distribuce, a.s.,
předložila návrh na uzavření Smlouvy č. IV-12-6015306/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemek ve vlastnictví Města Milovice, parc. č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a ČEZ
Distribuce a.s. Jedná se o připojení parcel pro výstavbu rodinných domů ul. Tyršova v Milovicích.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 288/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6015306/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ve
vlastnictví města Milovice, parc. č.1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
12. Odstranění dvou kusů prodejních stánků z pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Místostarostka města uvedla, že na části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Milovice nad Labem, v ul. Dukelská byly
v minulosti umístěny dva kusy mobilních buněk, které sloužily jako prodejny. Nejméně od roku 2000 nejsou
tyto prodejny provozovány a změnily několikrát svého majitele. Stánky jsou opuštěny a ani nájem za pozemek
pod stánky není hrazen a to nejméně od roku 2006. Na výzvy zasílané majiteli stánků nikdo nereaguje, na
uvedené adrese je neznámý (projednáno i s příslušným úřadem dle uvedeného místa trvalého pobytu) a o stánky
roky nikdo neprojevuje zájem. Stavební úřad v roce 2012 opakovaně vydal Rozhodnutí o nařízení odstranění
černé stavby. Město Milovice opakovaně vyzvalo veřejnou vyhláškou majitele k odstranění těchto staveb
s upozorněním, že při nečinnosti budou prodejní stánky odstraněny a po uplynutí 60dnů zlikvidovány. Na tyto
výzvy však nikdo nereagoval a tak byly buňky nabídnuty stavební firmě k odvozu. Vzhledem k tomu, že
technický stav buněk je velmi špatný, není o ně zájem. Tyto buňky budou odstraněny společně s panely. Město
požádá o pomoc při likvidaci buněk a panelů SDH Milovice-Mladá, jenž disponují těžkou technikou.
Vztah k rozpočtu:
Náklad na odstranění dvou kusů prodejního stánku včetně panelů nepřesáhne částku 15.000,- Kč a bude hrazen
z položky 3722 5169.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 289/2013:
Rada města
a) souhlasí s odstraněním dvou kusů prodejních stánků a panelů, umístěných na pozemku p.č. 561/1 v k.ú.
Milovice nad Labem, a to za pomoci SDH Milovice-Mladá,
b) uložila Oddělení správy majetku města nechat odstranit dva kusy prodejních stánků a panelů z pozemku p.č.
561/1 v k.ú. Milovice nad Labem za pomoci SDH Milovice-Mladá.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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13. Žádosti o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou
13a) Žádost pana G. K.
Místostarostka města uvedla, že pan G. K., Sportovní 601, 289 23 Milovice, si podal žádost o povolení
vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou ul. Sportovní před č.p. 601 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.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 290/2013:
Rada města
schválila žádost pana G. K., Sportovní 601, 289 23 Milovice o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně
těžce postiženou ul. Sportovní před č. p. 601 na pozemku parc. č. 1398/1 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.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
13b) Žádost pana V. V.
Místostarostka města uvedla, že pan V. V., Topolová 597, 289 24 Milovice, si podal žádost o povolení
vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou ul. Topolová před č.p. 597 na pozemku
parc. č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích. Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města
souhlasit s vyhrazeným parkovacím stáním pro osobu zdravotně těžce postiženou.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 291/2013:
Rada města
schválila žádost pana V. V., Topolová 597, 289 24 Milovice o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně
těžce postiženou ul. Topolová před č.p. 597 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.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
14. Činnost komisí Rady města Milovice
14a) Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
Místostarostka města předložila Zápis č. 2/2013 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví, ze
dne 6. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 292/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2013 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví, ze dne 6.5.2013,
b) k bodu č. 1 Zápisu RM schválila finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč, na celoroční provoz Občanské
poradny Nymburk, o.s., nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk. Finanční příspěvek bude hrazen z položky
rozpočtu města 3429 – 5229 Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu,
c) k bodu č. 2 Zápisu RM neschválila finanční příspěvek Českému červenému kříži oblastní spolek Nymburk,
Náměstí T.G. Masaryka 1130/111, 290 01 Poděbrady na krajskou soutěž první pomoci pro děti základních škol
Středočeského kraje, z důvodu, že dle informace ředitelky ZŠ Milovice se milovické děti neúčastní této soutěže.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
14b) Občanská komise části Benátecká Vrutice
Místostarostka města předložila Zápis č. 5/2013 z jednání Občanská komise části Benátecká Vrutice, ze dne
7.5.2013.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 293/2013:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 5/2013 z jednání Občanská komise části Benátecká Vrutice, ze dne 7. 5. 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
15. Informativní zpráva o možnosti zajištění služby „Likvidace dokumentace a písemností pro MěÚ
Milovice“
Místostarostka města uvedla, že Kancelář starosty provedla poptávku po možnosti zajištění služby „Likvidace
dokumentace a písemností pro MěÚ Milovice“ (celoroční pronájem sběrné nádoby a kvartální likvidace
dokumentů). Důvodem je skutečnost, že na MěÚ Milovice je evidováno 10 ks skartovaček, při pořizovací ceně
2.500,- Kč s DPH/ks. Životnost skartovačky je cca 3 roky. Bylo poptáno 5 společností, které mohou likvidovat i
dokumentaci s označením minimálně důvěrné. Takto certifikované společnosti zaručují bezpečnou likvidaci
dokumentů. Na základě poptávky byly doručeny 4 nabídky společností: Skartace, s.r.o., INKAM, s.r.o.,
Bronislav Skovajsa – REKS a REISSWOLF, s.r.o.
Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti REISSWOLF, s.r.o., ve výši 4.120,- Kč +
DPH. Na základě takové výhodnosti služby je předložen návrh na pozastavení dalšího nákupu skartovaček a
zajištění nákupu výše uvedené služby.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 294/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informativní zprávu o možnosti zajištění služby „Likvidace dokumentace a písemností pro
MěÚ Milovice“ a souhlasí s objednávkou služby u společnosti REISSWOLF, s.r.o., ve výši 4.120,- Kč + DPH,
b) ukládá Kanceláři starosty informovat ředitelky příspěvkových organizací o výhodnosti poskytování této
služby společností REISSWOLF, s.r.o.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Pavel Křáp
radní města

JUDr. Ivana Weigandová
radní 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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