Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 23/2013
konaného dne 16. 9. 2013 od 7:00 hodin v kanceláři starosty
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města
Omluveni: Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Pavel Křáp – radní města
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola plnění usnesení RM
Byty ve vlastnictví Města Milovice
Veřejné zakázky
Krajského úřadu Středočeského kraje Odbor dopravy Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o vyjádření k
udělení licence
Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice
Možnost vedení volební kampaně na území města Milovice
Činnost komisí Rady města
Činnost výborů Zastupitelstva města
Informativní zpráva o Festivalu Votvírák 2013
Informativní zpráva o šetření ČSÚ
Výroční zpráva za rok 2012 – Oblastní charita Kutná Hora
Výroční zpráva občanských sdružení Laxus a Semiramis za rok 2012

1. Kontrola plnění – Usnesení RM
Starosta města předložil RM kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 442/2013:
a) schválila provedení výsadeb dle rozhodnutí správních orgánů dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny,
b) uložila Oddělení správy majetku města předložit Radě města ke schválení Zadávací dokumentaci a Výzvu
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci „Výsadby dřevin 2013“.
Plnění: Po zpracování návrhu Zadávací dokumentace a Výzvy Oddělení správy majetku předloží návrh na
jednání RM.
Usnesení č. 443/2013:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Facillity management pro ZŠ Juventa“ splnily požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách na kvalifikaci uchazečů a všechny zákonné požadavky a
požadavky zadavatele uvedené v Zadávacích podmínkách,
b) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.08. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Facillity
management pro ZŠ Juventa“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
Czech facility a.s., IČ 267 691 66, Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Získala 100 bodů, s nabídkovou cenou 800.213,00 Kč bez DPH (968.257,70 Kč
včetně DPH) a s dobou začátku prací na odstranění havárie 1 hodina.
Ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou
cenou a se stejnou, nebo delší, dobou začátku prací na odstranění havárie.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče STRABAG Property and Facility Services a.s, IČ 261 57 799,
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, která získala 92,51 bodu, s nabídkovou cenou 870.450,00 Kč bez DPH
(1.053.244,50 Kč včetně DPH) a s dobou začátku prací na odstranění havárie 1 hodina.
Jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče AB Facility a.s., IČ 241 72 413, Kodaňská 1441/46, 101 00
Praha 10 - Vršovice, která získala 87,62 bodu, s nabídkovou cenou 936.657,00 Kč bez DPH (1.133.355,00 Kč
včetně DPH) a s dobou začátku prací na odstranění havárie 1 hodina.
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Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka uchazeče ISS Facility Services s.r.o., IČ 604 70 29, Antala Staška
510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, která získala 86,06 bodu, s nabídkovou cenou 918.366,00 Kč bez DPH
(1.111.222,80 Kč včetně DPH) a s dobou začátku prací na odstranění havárie 1,25 hodin
Jako pátá v pořadí se umístila nabídka uchazeče SIMACEK FACILITY spol. s r.o., IČ 155 49 470, Trnkova 34,
628 00 Brno, která získala 59,86 bodu, s nabídkovou cenou 1.297.736,70 Kč bez DPH (1.570.261,40 Kč včetně
DPH) a s dobou začátku prací na odstranění havárie 2 hodiny.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Plnění: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího uchazeče rozesláno dne 26.8.2013.
Usnesení č. 444/2013:
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 45 v domě čp. 500 v ul. Armádní, 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.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 21. 8. 2013.
Usnesení č. 445/2013:
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 25 v domě čp. 500 v ul. Armádní, 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.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 21. 8. 2013.
Usnesení č. 446/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: Moniky Kužílkové, Topolová 617, Milovice-Mladá, s nabídkovou cenou
70,- Kč/m2 a Vladimíra Demčuka, Letecká 421, Milovice, s nabídkovou cenou 72,- Kč/m2, splnily všechny
podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s Vladimírem Demčukem, Letecká 421, Milovice, k bytu č. 9, v č.p.595,
ulice Topolová, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m²
bude 72,- 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 z jednání RM zaslán žadatelům dne 22. 8. 2013 poštou. Nájemní smlouva podepsána dne
23.8.2013.
Usnesení č. 447/2013:
a) rozhodla, že nejvhodnější uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou 226.885,-Kč je Sdružení Živnostníků HorvátKlempár, ČSLA 112, Lysá nad Labem,
b) uložila oddělení správy majetku města okamžitě zajistit zahájení prací týkajících se odizolování budovy čp.
101, ul. 5. května, Milovice.
Plnění: Zahájení prací se uskutečnilo dne 4. 9. 2013
Usnesení č. 448/2013:
a) vzala na vědomí žádost pana Ivana Soltana, Letecká 396/34, 289 24 Milovice o výmaz předkupního práva, ve
prospěch Města Milovice, k pozemkům parc.č. 1778/28 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.527 m2 a pozemku
parc.č. 1778/31 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2 v katastrálním území Milovice nad Labem,
b) uložila Oddělení správy majetku města připravit Návrh na výmaz předkupního práva, ve prospěch Města
Milovice, k pozemkům parc.č. 1778/28 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.527 m2 a pozemku parc.č. 1778/31
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2 v katastrálním území Milovice nad Labem a zajistit jeho podání na
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,
c) konstatuje, že předmětná část pozemku, o kterou má pan Ivan Soltan zájem, je podle schváleného Územního
plánu Města Milovice (Změna č. 2) umístěna v zóně ZP - Parková zeleň, a z tohoto důvodu na pozemku nemůže
být realizována žádná stavba. Do doby schválení nového Územního plánu Města Milovice, nebude město o
prodeji předmětného pozemku jednat.
Plnění:Podklady na výmaz předkupního práva jsou zpracovávány ve spolupráci s právním zástupcem města.
Usnesení č. 449/2013:
a) vzala na vědomí žádost Michala Beneše, jednatele společnosti Půjčovna strojů s.r.o., IČ 279 48 552, se sídlem
Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 - Karlín o výmaz předkupního práva, ve prospěch Města Milovice,
k pozemku parc.č. 1380/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.548 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice,
b) uložila Oddělení správy majetku města připravit Návrh na výmaz předkupního práva, ve prospěch Města
Milovice, k pozemku parc.č. 1380/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1.548 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice a
zajistit jeho podání na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
Plnění:Podklady na výmaz předkupního práva jsou zpracovávány ve spolupráci s právním zástupcem města.
Usnesení č. 450/2013:
schválila rozpočtové opatření č.3/2013/RM, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Převod finančních prostředků dle schváleného rozpočtového opatření proveden dne 21. 8. 2013.
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Usnesení č. 451/2013:
a) vzala na vědomí informace o poskytnutí podpory ze SFŽP na realizace akce „Projekt zateplení a výměny
otvorových výplní budovy č.p. 54, ul. Pionýrů, ZŠ a MŠ Milovice“,
b) doporučuje ZM schválit přijetí podpory ze SFŽP na realizaci akce „Projekt zateplení a výměny otvorových
výplní budovy č.p. 54, ul. Pionýrů, ZŠ a MŠ Milovice“ a uzavření smlouvy č. 12118383 o poskytnutí
podpory ze SFŽP,
c) doporučuje ZM začlenit do rozpočtu na r. 2013 finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace.
Plnění:Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 452/2013:
a) vzala na vědomí informativní zprávu o nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení,
b) ukládá odd. SMM připravit na RM podklady pro podání žádosti na Fond.
Plnění: Oddělení správy majetku města připravuje podklady na RM, pro podání žádosti na fond.
Usnesení č. 453/2013:
a) vzala na vědomí Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2012 a Závěrečný
účet Mikroregionu Polabí za rok 2012 ve znění, které jim bylo předloženo,
b) doporučuje ZM schválit Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2012 a
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012 ve znění, které jim bylo předloženo.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 454/2013:
a) vzala na vědomí předloženou účetní závěrku města Milovice za rok 2012,
b) doporučuje ZM schválit předloženou účetní závěrku města Milovice za rok 2012 a převod výsledku
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 116.533.614,47 Kč na účet výsledků hospodaření minulých
účetních období.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 455/2013:
schválila žádost společnosti Catr s.r.o., Jeremenkova 41, 147 00, Praha 4, o instalaci jednotky klimatizace
v pronajatém sklepním prostoru v budově čp. 603, ul. Průběžná, Milovice. Všechny práce budou hrazeny
nájemcem, tj. společnost Catr s.r.o., Jeremenkova 41, 147 00, Praha 4. Při ukončení nájmu nebude nájemce
požadovat náhradu vložených nákladů a pronajatý prostor bude uveden do původního stavu.
Plnění: Výpis usnesení RM odeslán dne 21.8.2013 prostřednictvím emailu.
Usnesení č. 456/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 8/2013 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice, ze dne 7. 8. 2013,
b) uložila oddělení SMM prověřit možná řešení návrhů komise k bodům 2, 3, 4, 5 a dle finanční náročnosti
realizovat v tomto roce případně zařadit do rozpočtu 2014.
Plnění: Oddělení správy majetku města obdrželo zápis dne 21. 8. 2013.
Usnesení č. 457/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č.29/2013 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 19. 6. 2013,
Zápis č.30/2013 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 23. 7. 2013 a Zápis č.31/2013
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 1. 8. 2013,
b) předkládá ZM Zápis č.29/2013 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 19. 6. 2013, Zápis
č.30/2013 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 23. 7. 2013 a Zápis č.31/2013 z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 1. 8. 2013.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 458/2013:
a) revokuje usnesení Rady města č. 342/2013, ze dne 10. 6. 2013, týkající se finanční podpory pro HO Alpici, o.
s., Milovice na nákup lezecké stěny ve výši 30.000,- Kč z položky rozpočtu města 3429 5229 - dotace
neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu,
b) schválila poskytnutí dotace podle Směrnice č. 9/2011 Program a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města Milovice v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života města Milovice - HO
Alpici, o. s., Milovice na venkovní lezeckou stěnu pod balkon na č.p. 507, pro bouldering ve výši 30.000,-Kč
z položky rozpočtu města 3429 5229 - dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a
sportu.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán prostřednictví e-mailu dne 30. 8. 2013. Smlouva podepsána dne 2. 9. 2013.
Usnesení č. 459/2013:
schválila s účinností od 1. 9. 2013, Nařízení města Milovice č.1/2013 Zákaz podomního prodeje, ve znění, které
je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Nařízení zveřejněno na ÚD a webových stránkách města, zasláno na KÚSK.
Usnesení č. 460/2013:
a) vzala na vědomí stížnost manželů Petra Kmenty a Blanky Steidlové na narušování občanského soužití a
veřejného pořádku – žádost o doplnění informace,
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b) ukládá vedoucí KÚ vyžádat si podklady a vyjádření ke stížnosti Petra Kmenty a Blanky Steidlové na
narušování občanského soužití a veřejného pořádku od Odd. správních agend a Městské policie. Tyto podklady
připravit na jednání RM č.22/2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán stěžovatelům doporučeně poštou. Korespondence převzata 28. 8. 2013
Usnesení č. 461/2013:
neschválila pokračovat v jednáních o návrhu na uzavření Veřejnoprávní smlouvy v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o správním řízení (správní řád) mezi
Městem Milovice a Městem Benátky nad Jizerou.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán starostovi Benátek nad Jizerou e-mailem dne 26. 8. 2013
Usnesení č. 462/2013:
a) vzala na vědomí informaci o nutnosti delegovat zástupce města na jednání Valných hromad společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, s platností pověření do
31.12.2014,
b) doporučuje ZM pověřit ……………, jako zástupce města, v souladu s § 84 čl. 1 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, zastupováním města Milovice na jednáních řádných Valných hromad společnosti Vodovody a
kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk s platností do 31.12.2014.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 463/2013:
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2013, které se bude konat v pondělí dne
9.9.2013 od 18 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice – Mladá,
s tímto programem:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh na zvýšení transparentnosti jednání Zastupitelstva města Milovice zveřejněním materiálů pro
zastupitele na webu města pro veřejnost
3. Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb Města Milovice na období 2014 – 2016
„Komunitní plán“
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na zateplení budovy ZŠ v ul. Pionýrů
5. Účetní závěrka města Milovice za rok 2012
6. Rozpočtové opatření č. 4/2013/ZM
7. Návrh na schválení pověření k zastupování města Milovice, na jednání řádné Valné hromady
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
8. Zápisy z jednání FV ZM
9. Zápisy z jednání KV ZM a volba člena KV ZM
10. Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2012 a Závěrečný účet
Mikroregionu Polabí za rok 2012
11. Žádost společnosti VTP AT Milovice, o.p.s., o vzdání se předkupního práva k části pozemku parc. č.
1751/1 v k. ú. Milovice nad Labem
12. Návrh na navrácení části poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2012 z položky 3429 5229 –
Dotace neziskových a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
13. Diskuze
14. Závěr
Plnění: ZM proběhlo ve schváleném termínu.
Usnesení č. 464/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů Jany Adamčíkové, Topolová 590, 289 23 Milovice – Mladá a manželů Jany a
Radima Pokorných, Zátopkova 1053, 289 23 Milovice - Mladá, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru o prodeji nemovitosti,
b) doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 3, v č.p. 270, ul. Mírová, Milovice, o
velikosti 1+1 s výměrou podlahové plochy 38,99 m2, podílu o velikosti 1/5 na společných částech domu a
podílu o velikosti 1/5 k pozemku parc.č.5/1 o celkové výměře 414 m2 , vše v k.ú. Milovice nad Labem paní Janě
Adamčíkové, Topolová 590, 289 23 Milovice - Mladá, za těchto podmínek:
- kupní cena ve výši 375 000,-Kč bude uhrazena tak aby byla splacena max. do 12 měsíců od podpisu Kupní
smlouvy,
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a
Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, peněžní náhradu ve
výši daně z převodu nemovitosti),
- návrh na vklad převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
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Usnesení č.465/2013:
schválila žádost pana Luboše Nejedlého, Lesní 619, Milovice-Mladá o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 25
v čp. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá, dohodou ke dni 30.9.2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli dne 9. 9. 2013 prostřednictvím emailu. Smlouva vypršela posledním
dnem v měsíci.
Usnesení č. 466/2013:
schválila opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 9 v domě čp. 614 v ul. Topolová, v části Mladá
s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67Kč/ 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.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 5. 9. 2013.
Usnesení č. 467/2013:
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Jaroslavem Třískou, Braniborská 562, 289 23 Milovice-Mladá k bytu
č. 44, v č.p.500, ulice Armádní, 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 nájemní smlouvy.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli dne 9. 9. 2013 prostřednictvím emailu. Smlouva o nájemu podepsána
zatím nebyla podepsána, z důvodu nesložení kauce.
Usnesení č. 468/2013:
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní Lenkou Jeníkovou, ul. Topolová , č.p. 594, byt
č. 7, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30.9.2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli dne 9. 9. 2013 prostřednictvím emailu. Smlouva vypršela posledním
dnem v měsíci.
Usnesení č. 469/2013:
uložila odd. Správy majetku města provést posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posouzení
a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna oken
a dveří v Kulturním domě čp. 507“ a předložit jej na jednání Rady města.
Plnění: Vyhodnocení bude předloženo na jednání RM č. 23/2013 – 16.9.2013.
Usnesení č. 470/2013:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba chodníku v ul. Dukelská“ splnily
všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Výstavba chodníku v ul. Dukelská“, kterou je kterou je nabídka uchazeče ELDEKO –STAV s.r.o.,
Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471, s nejnižší nabídkovou cenou 109 530 Kč
včetně DPH, ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší cenou.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. Ján Haluška, Husovo nám. 60, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 47030291, s nabídkovou cenou 175 801 Kč
včetně DPH,
3. IZOTRADE s.r.o., Sběř 841, 507 03 Vysoké Veselí, IČ: 283 68 509, s nabídkovou cenou 212 138 Kč včetně
DPH.
Plnění:Rozhodnutí zadavatele zveřejněno dne 9.9.2013.
Usnesení č. 471/2013:
a) schválila vybudování ochranné sítě zabraňující přepadávání míčů do zahrady Mateřské školy Kostička
z víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ul. Sportovní
b) uložila SMM vypsat výběrové řízení na vybudování ochranné sítě zabraňující přepadávání míčů do
zahrady Mateřské školy Kostička z víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ul. Sportovní
Plnění: Odd. SMM realizuje výběr společnosti, která bude zakázku (hodnota zakázky do 50.000,- Kč) realizovat.
Usnesení č. 472/2013:
rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.08.2013 zpracované hodnotící komisí,
ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízením dodávky „Dodávka elektřiny pro město Milovice“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
uchazeče
CENTROPOL ENERGY, a.s.,IČ 25458302, Vaničková 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, s nejnižší nabídkovou
cenou 1.118.005,33,- Kč bez DPH. Ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku , to je nabídku s vyšší
cenou.
Pořadí dalších nabídek uchazečů:
2.Pražská energetika, a.s., IČ
60193913, Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha s nabídkovou cenou
1.159.147,44,- Kč bez DPH,
3. ČEZ Prodej, s.r.o.,IČ 27232433,Duhová 1/425, 140 53 Praha s nabídkovou cenou 1.166.172,58,- Kč bez DPH,
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4. E.ON Energie, a.s., IČ 26078201, F.A.Gestnera 215/6, 370 49 České Budějovice s nabídkovou cenou
1.172.417,49,- Kč bez DPH,
5.Česká Energie, a.s., IČ 25596080, Beranových 65/675, 199 00 Praha s nabídkovou cenou 1.176.710,28,-Kč
DPH,
6.RWE Energie,a.s., IČ 49903209, Klišská 940,401 17 Ústí nad Labem s nabídkovou cenou 1.222.886,94,- Kč
bez DPH,
7.EP ENERGY TRADING,a.s., IČ 27386643, Klimentská 46,110 02 Praha s nabídkovou cenou 1.224.030,95,Kč bez DPH.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučení hodnotící komise.
Plnění: Rozhodnutí zadavatele zveřejněno ÚD a webových stránkách města dne 3.9.2013.
Usnesení č. 473/2013:
a)vyloučila nabídku uchazeče Jan Čermák, Komárovská 1936/56, 193 00 Praha – Horní Počernice, IČ:
47107995, který nesplnil podmínky zadavatele tím, že ve své nabídce neprokázal kvalifikaci v požadovaném
rozsahu a nepředložil návrh smlouvy o dílo,
b)vyloučila nabídku uchazeče Martin Kratochvíl, Benátecká Vrutice 77, 289 23 Milovice, IČ: 61910856, který
nesplnil podmínky zadavatele tím, že ve své nabídce neprokázal kvalifikaci v požadovaném rozsahu a
nepředložil návrh smlouvy o dílo,
c)rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Sanace
podlahy tanečního sálu v KD čp. 101“, kterou je kterou je nabídka uchazeče YABOK s.r.o., Sokolovská 366/84,
Praha 8 – Karlín, IČ: 27204235, s nejnižší nabídkovou cenou 95 590 Kč včetně DPH, ostatní uchazeči podali
méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší cenou.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. Martin Šúrek, Půvabná 10, 643 00 Brno, IČ: 72366583, s nabídkovou cenou 99 639,87 Kč včetně DPH.
Plnění: Rozhodnutí zadavatele zveřejněno ÚD a webových stránkách města dne 9.9.2013.
Usnesení č. 474/2013:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace - Bezbariérový chodník v ulici 5.
května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice““ splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací
dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová
dokumentace - Bezbariérový chodník v ulici 5. května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice“ kterou je
nabídka uchazeče Ing. Hynek Seiner, IČ 74569104 se sídlem , Jan Zajíce 986, 530 12 Pardubice,
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou (zpracování projektové dokumentace 170 610 Kč vč. DPH, autorský
dozor 847 Kč/hod vč. DPH). Ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ 28145968, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
- zpracování projektové dokumentace 175 450 Kč vč. DPH
- autorský dozor 605 Kč/hod vč. DPH
3. MESSOR s.r.o., IČ 28738217, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
- zpracování projektové dokumentace 215 501 Kč vč. DPH
- autorský dozor 363 Kč/hod vč. DPH
4. CR Project s.r.o., IČ 27086135, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
- zpracování projektové dokumentace 211 508 Kč vč. DPH
- autorský dozor 605 Kč/hod vč. DPH
5. OPTIMA, spol. s r.o., IČ 15030709, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
- zpracování projektové dokumentace 249 260 Kč vč. DPH
- autorský dozor 544,50 Kč/hod vč. DPH
6. Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ 28714792, Na Rybníčku 753, 413 01 Roudnice nad Labem
- zpracování projektové dokumentace 285 560 Kč vč. DPH
- autorský dozor 786,50 Kč/hod vč. DPH
7. AF-CITYPLAN s.r.o., IČ 47307218, Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
- zpracování projektové dokumentace 349 690 Kč vč. DPH
- autorský dozor 665,50 Kč/hod vč. DPH
8. SUNCAD, s.r.o., IČ 26689707, Špotzova 6/96, 160 00 Praha 6
- zpracování projektové dokumentace 356 345 Kč vč. DPH
- autorský dozor 580,80 Kč/hod vč. DPH
Plnění: Rozhodnutí zadavatele zveřejněno ÚD a webových stránkách města dne 13.9.2013.
Usnesení č. 475/2013
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6016693/VB001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky ve vlastnictví Města Milovice, parc. č. 663/1, 1746 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
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Plnění: Smlouva bude v týdnu od 16.9.2013 zkontrolována právním zástupcem města a poté dojde k podpisu
obou smluvních stran.
Usnesení č. 476/2013:
schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví Města
Milovice, parc. č. 1401/1, 1378, 1385/1, 1384/2, 1384/3 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc. č. 1769/1 v k.ú.
Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice a FIBERNET, a.s.,
Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav.
Plnění: Smlouva bude v týdnu od 16.9.2013 zkontrolována právním zástupcem města a poté dojde k podpisu
obou smluvních stran.
Usnesení č. 477/2013:
schválila Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, která
jsou přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Pravidla zveřejněna na ÚD a webových stránkách města dne 6.9.2013.
Usnesení č. 478/2013:
a) konstatuje, že žádost společnosti AUTO TICHÝ – centrum s.r.o., Okružní 275, 293 01 Mladá Boleslav o
pronájem sloupů veřejného osvětlení pro možnost umístění reklamního panelu, splnila všechny podmínky
stanovené ve zveřejněném Záměru na jejich pronájem,
b) schválila uzavření Smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení č. 4120 ul. Armádní a č. 110, 112 ul.
Mírová v Milovicích se společností AUTO TICHÝ – centrum s.r.o., Okružní 275, 293 01 Mladá Boleslav , za
těchto podmínek:
- rozměr reklamního panelu – 1 ks šířka 0,6 m a výška 0,5 m,
- umístění reklamního panelu na sloupu VO bude tak, aby byly dodrženy podmínky pro osazování dopravního
značení (předepsaná vzdálenost okraje reklamního zařízení od okraje vozovky či chodníku a předepsaná min.
výška od povrchu vozovky či chodníku),
- cena měsíčního pronájmu za 1 ks reklamního panelu rozměru 0,6 m x 0,5 m činí 100 Kč + zákonná sazba DPH,
tj. roční nájem celkem za 3 ks 3 600,-Kč + zákonná sazba DPH.
Plnění: Výpis usnesení RM bude zaslán žadateli dne 16. 9. 2013. Smlouva bude podepsána v termínu po dohodě
obou smluvních stran.
Usnesení 479/2013:
a)schválila doplnění dopravního značení č. B28 a č. V12 - omezení zákazu zastavení v ul. Tyršova v Milovicích,
b)uložila oddělení správy majetku města zajistit instalaci dopravního značení dle schválené projektové
dokumentace Policií České republiky Nymburk dopravní inspektorát pod č.j.: KRPS-275903-1/ČJ-2013-010806SMÚP ze dne 16. 08. 2013.
Plnění: Po zpracování PD PČR předloží odd. SMM návrh na jednání RM.
Usnesení č. 480 /2013:
a) souhlasí s vydáním potvrzení o podpoře, finanční spoluúčasti a zařazení do komunitního plánu obce k žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu z MPSV na realizaci projektu o. s. Maminky dětem Milovice „Rodinné centrum
pro rodiny v roce 2014“,
b) souhlasí s vydáním potvrzení, že aktivity Rodinného centra jsou zapracovány do návrhu Komunitního plánu
města Milovice.
Plnění: Výpis usnesení RM předán osobně ředitelce RC dne 13. 9. 2013.
Usnesení č.481/2013
a)schválila uzavření provozu mateřské školy příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Juventa,
příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá“ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2013 do
3. 1. 2014,
b)schválila uzavření provozu mateřské školy příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Juventa,
příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 30. 6. 2014
do 22. 8. 2014.
Plnění: Výpis usnesení byl řediteli p.o. odeslán elektronicky dne 5. 9. 2013.
Usnesení č.482/2013:
a)schválila uzavření provozu mateřské školy příspěvkové organizace „Mateřská škola U Broučků Milovice“
v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014,
b)schválila uzavření provozu mateřské školy příspěvkové organizace „Mateřská škola U Broučků Milovice“
v období hlavních letních prázdnin od 7. 7. 2014 do 1. 8. 2014.
Plnění: Výpis usnesení byl ředitelce p.o. odeslán elektronicky dne 5. 9. 2013.
Usnesení č.483/2013:
a)schválila uzavření provozu mateřské školy příspěvkové organizace „ Mateřská škola Sluníčko, příspěvková
organizace Milovice – Mladá“ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014,
b)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace„ Mateřská škola Sluníčko, příspěvková
organizace Milovice – Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 1. 8. 2014 - 29. 8. 2014.
Plnění: Výpis usnesení byl ředitelce p.o. odeslán elektronicky dne 5. 9. 2013.
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Usnesení č.484/2013:
a)schválila uzavření provozu příspěvkové organizace „ Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace
Milovice – Mladá“ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014,
b)schválila uzavření provozu příspěvkové organizace„ Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace
Milovice – Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 30. 6. 2014 do 1. 8. 2014.
Plnění: Výpis usnesení byl ředitelce p.o. odeslán elektronicky dne 5. 9. 2013.
Usnesení č. 485/2013:
schválila Směrnici č. 5/2013 Práce uživatelů v počítačové síti MěÚ Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení, a kterou se ruší Směrnice č. 3/2013 Práce uživatelů v počítačové síti MěÚ Milovice.
Plnění: Směrnice zveřejněna na ÚD a webových stránkách města dne 6.9.2013.
Usnesení č. 486/2013:
a) vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 O regulaci provozu sázkových her, loterií aj. na
území města Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.
2/2009 „O regulaci výherních hracích přístrojů na území města Milovice“,
b) doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 O regulaci provozu sázkových her, loterií aj.
na území města Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 2/2009 „O regulaci výherních hracích přístrojů na území města Milovice“.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 487/2013:
a) vzala na vědomí rozpočtové opatření č.4/2013/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č.4/2013/ZM ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 488/2013:
vzala na vědomí zápis č.6/2013 z jednání FVZM, ze dne 15.8.2013, a předkládá jej členům ZM.
Plnění: Tento bod byl projednán na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 489/20013:
vzala na vědomí prohlášení o převzetí závazků od nového vlastníka. Vzhledem k termínu jednání RM č.
22/2013, bude tato informace podána starostou na jednání ZM č. 5/2013.
Plnění: Tento bod byl projednán v diskuzi na jednání ZM č. 5/2013 ze dne 9. 9. 2013.
Usnesení č. 490/2013:
konstatuje, že podmínky povolení byly dodrženy, žadatelé se chovali jako řádní občané, kteří požádali město o
souhlas a po 24. hodině byla hudební produkce ukončena. Nebyly zjištěny okolnosti pro nepovolení takovéto
akce. Pokud je po městu Milovice požadován závazek, že obdobné akce nebude povolovat, tak takovému návrhu
bohužel nemůže město Milovice vyhovět.
Plnění: Výpis usnesení RM podepsán starostou města dne 13.9.2013 a odeslán doporučeně poštou.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 491/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 21/2013 a
č.22/2013 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) Byty ve vlastnictví Města Milovice
2 a) Ukončení nájmu bytu dohodou - byt č. 14 v č.p. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá
Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemců manželů
Miroslava a Libuše Vojtových o ukončení nájmu bytu dohodou (byt č. 14, v čp. 619, ul. Lesní, část Mladá) ke
dni 30.9.2013, kdy jim končí předplacené nájemné. Jedná se o byt o velikosti 3 + 1, s příslušenstvím,
s výměrou podlahové plochy 112,80 m². Výše uvedený byt manželé Vojtovi po vyklizení a vymalování vrátí
městu.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uvolnění bude byt nabídnut novému nájemci, rozpočet města pro rok 2013 nebude dotčen.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 492/2013:
Rada města
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou Miroslavem a Libuší Vojtovými, ul. Lesní , č.p.
619, byt č. 14, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30.9.2013.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2 b) Žádost paní Michaely Teskové, bytem Lesní 619, Milovice-Mladá o ukončení nájmu bytu dohodu a
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s menší rozlohou
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu č. 8, ul. Lesní, č.p. 619 v části Mladá, paní Michaely
Teskové, předkládá oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájmu výše uvedeného bytu (jedná se o
byt 3+1 s příslušenstvím, o výměře 112,80 m² ve 2. poschodí domu, sjednaný nájem na dobu určitou) a
poskytnutí menšího bytu.
V současné době město disponuje volným bytem č. 9 v ul. Armádní, č.p. 500 , část Mladá. Jedná se o uvolněný
byt 3 + 1 s příslušenstvím po panu Nádeníčkovi, o výměře 65,90 m². Byt je ve 4. poschodí domu.
Oddělení SMM doporučuje uzavření nájemní smlouvy s paní Michaelou Teskovou, k bytu č. 9, v č.p. 500 ,
ulice Armádní, Milovice-Mladá. Nájemné bude činit 63,67,- Kč/m², doba trvání nájmu na dobu určitou.
Současný byt paní Tesková po vyklizení a vymalování vrátí městu.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 9, v č.p. 500, ul. Armádní, Milovice-Mladá bude nájemné vybíráno,
rozpočet města pro rok 2013 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 493/2013:
Rada města
a) schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní Michaelou Teskovou, ul. Lesní, č.p. 619, byt
č. 8, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30. 9. 2013. Byt č. 8 v č.p. 619, ulice Lesní, část Mladá bude po
vyklizení a vymalování předán správci bytového fondu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 500 , ulice Armádní, Milovice-Mladá s paní
Michaelou Teskovou. 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.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2 c) Žádost paní Lenky Vostřelové, bytem Topolová 599, Milovice-Mladá o ukončení nájmu bytu dohodu
a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s větší rozlohou
Starosta města uvedl, že na na základě žádosti nájemce bytu č. 10, ul. Topolová, č.p. 599 v části Mladá, paní
Lenky Vostřelové předkládá oddělení správy majetku města návrh na výměnu výše uvedeného bytu (jedná se o
byt 2+1 s příslušenstvím, o výměře 49,10 m² ve 4. poschodí domu, sjednaný nájem na dobu neurčitou) za větší
byt. Paní Vostřelová žádá o větší byt , protože stávající byt je pro čtyřčlennou rodinu malý.
Od 1.10.2013 bude město disponovat volným bytem č. 25 v ul. Lesní, č.p. 619 , část Mladá. Jedná se o byt 2 +
1 s příslušenstvím po panu Lubošovi Nejedlém, o výměře 79,60 m². Byt je v 1. poschodí domu. Ukončení nájmu
bytu bylo panu Nejedlému schváleno usnesením RM č. 465/2013 ze dne 2.9.2013.
Oddělení SMM doporučuje uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Vostřelovou k bytu č. 25, v č.p. 619 ,
ulice Lesní, Milovice-Mladá. Nájemné bude činit 63,67 Kč/m², doba trvání nájmu na dobu neurčitou. Současný
byt paní Vostřelová po vyklizení a vymalování vrátí městu.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 25, v č.p. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá bude nájemné vybíráno,
rozpočet města pro rok 2013 nebude dotčen.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 494/2013:
Rada města
a) schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní Lenkou Vostřelovou, ul. Topolova 599,
Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30. 9. 2013. Byt č. 10 v č.p. 599, ulice Topolová, část Mladá bude po
vyklizení a vymalování předán správci bytového fondu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 25 v č.p. 619 , ulice Lesní, Milovice-Mladá s paní Lenkou
Vostřelovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 63,67 Kč/m 2 a
kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti
s užíváním bytu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
2 d) Žádost manželů Žižkových, bytem Lesní 619, Milovice-Mladá o ukončení nájmu bytu dohodu a
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s menší rozlohou
Starosta města uvedl, že na na základě žádosti nájemců bytu č. 35, ul. Lesní, č.p. 619 v části Mladá, manželů
Radka a Kristýny Žižkových předkládá oddělení správy majetku města návrh na výměnu výše uvedeného bytu
(jedná se o byt 3+1 s příslušenstvím, o výměře 112,80 m² ve 4. poschodí domu, sjednaný nájem na dobu
neurčitou) za menší byt. Manželé Žižkovi žádají o výměnu bytu za menší z důvodu rozvodu s tím, že nájemní
smlouva na nový byt by byla uzavřena jen na manžela, pana Radka Žižku.
Od 1.10.2013 bude město disponovat volným bytem č. 7 v ul. Topolová, č.p. 594 , část Mladá. Jedná se o byt 2
+ 1 s příslušenstvím po paní Lence Jeníkové, o výměře 49,20 m². Byt je ve 2. poschodí domu. Ukončení nájmu
bytu bylo paní Jeníkové schváleno usnesením RM č. 468/2013 ze dne 2.9.2013.
Oddělení SMM doporučuje uzavření nájemní smlouvy s panem Radkem Žižkou k bytu č. 7, v č.p. 594 , ulice
Topolová, Milovice-Mladá. Nájemné bude činit 63,67 Kč/m², doba trvání nájmu na dobu neurčitou. Současný
byt manželé Žižkovi po vyklizení a vymalování vrátí městu.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 7, v č.p. 594, ul. Topolová, Milovice-Mladá bude nájemné vybíráno,
rozpočet města pro rok 2013 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 495/2013:
Rada města
a) schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou manželi Žižkovými, Lesní 619, Milovice –
Mladá. Nájemní vztah skončí 30. 9. 2013. Byt č. 35 v č.p. 619, ulice Lesní, část Mladá bude po vyklizení a
vymalování předán správci bytového fondu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 594 , ulice Topolová, Milovice-Mladá s panem
Radkem Žižkou. 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.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
2 e) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku na nájemném a službách za byt,
v č. p. 597, ul. Topolová, Milovice – Mladá
Starosta města uvedl, že dne 4.9.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost paní M. M., nájemce bytu, v č.p.
597, ul. Topolová, Milovice-Mladá o uzavření splátkového kalendáře na částku 17.800,-Kč. Je schopna splácet
3.000,-Kč měsíčně. První splátka bude uhrazena v říjnu 2013. Dluh bude uhrazen nejpozději do 31.3.2014.
Správa majetku města navrhuje s paní M. M. uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen nejpozději
do 31.3. 2014., a nezaplacením jedné splátky se stává splatný celý dluh.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh za nájemné a služby ve výši 17.800,-Kč.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 496/2013:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s paní M. M.., ulice Topolová, č.p. 597, Milovice – Mladá, na částku
17.800,-Kč za nájemné a služby. První splátka bude uhrazena v říjnu 2013. Celý dluh bude uhrazen nejpozději
do 31.3. 2014., s tím že nezaplacením jedné splátky se stává splatný celý dluh.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
2 f) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za vyučtování služeb 2012 za byt,
v č.p. 619, ul. Lesní , Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že dne 5.9.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost paní I. S., nájemce bytu, v č.p.
619, ul. Lesní, Milovice-Mladá o uzavření splátkového kalendáře na částku 5.774,-Kč, která vznikla
vyúčtováním služeb za rok 2012. Paní I. S. žádá o splátkový kalendář na tři měsíce od měsíce října 2013, kdy
uhradí 2.000,-Kč, v listopadu také 2.000,-Kč a v prosinci 2013 zbylou částku 1.774,-Kč.
Správa majetku města navrhuje s paní I. S. uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen nejpozději do
31.12. 2013., a nezaplacením jedné splátky se stává splatný celý dluh.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh za vyúčtování služeb ve výši 5.774,-Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 497/2013:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s paní I. S., ulice Lesní, č.p. 619, Milovice – Mladá, na částku 5.774,Kč za vyúčtování služeb za rok 2012. Dluh bude uhrazen nejpozději do 31.12. 2013, s tím, že nezaplacením
jedné splátky se stává splatný celý dluh.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
2 g) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 45, v č.p.500, ul. Armádní, Milovice – Mladá
Starosta města uvedl, že usnesením RM č.444/2013 ze dne 18.8.2013 bylo schváleno zveřejnění Záměru na
nájem bytu č.45, v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 21.8.2013 a v termínu
pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka uchazeče:
Lucie Nozarová, Topolová 914, Milovice-Mladá
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM :
Usnesení č. 444/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 45 v domě čp. 500 v ul. Armádní, 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.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
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. 498/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče paní Lucie Nozarové, Topolova 914, Milovice – Mladá splnila všechny
podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s paní Lucií Nozarovou, Topolova 914, Milovice - Mladá, k bytu č.
45, v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku a cena za m² bude 85 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, zdrželo se 0.
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2 h) Návrh na opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 25 v čp. 500 ul. Armádní v části Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č.3/2011 ze dne 31.1.2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 25 v domě č.p. 500 v ul. Armádní 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. Jedná se o byt o velikosti 3+1
s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 65,50 m2. Byt je bez dluhu. Usnesením RM č.
445/2013 ze dne 19.8.2013 bylo schváleno vyvěšení Záměru na výše jmenovaný byt. Na Záměr nebyla podána
ani jedna nabídka. Opakovaným zveřejněním nebude v podmínkách uvedeno trvalé bydliště v Milovicích po
dobu nejméně dva roky.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 445/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 25 v domě čp. 500 v ul. Armádní, 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.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
S příjmem z nájemného je počítáno v rozpočtu města pro rok 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 499/2013:
Rada města
schválila opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 25 v domě čp. 500 v ul. Armádní, 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.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
3. Veřejné zakázky
3 a) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Nákup podlahového mycího stroje“
Místostarostka města uvedla, že důvodem předložení zprávy je zakoupení bateriového podlahového mycího
stroje s chodící obsluhou a nuceným pojezdem pro každodenní mytí cca 4000 m2 PVC podlah v budově ZŠ
Juventa, Komenského 578, 289 23 Milovice – Mladá. Součástí nabídkové ceny jsou i náklady na dopravu stroje
do budovy školy, náklady na proškolení obsluhy a cenu servisních prohlídek po dobu záruky.
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města předkládá Radě města ke schválení Výzvu k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky „Nákup podlahového mycího stroje“. Jedná se o veřejnou zakázku na
dodávky s předpokládanou hodnotou ve výši 180.000,- Kč včetně DPH, podle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) se tedy jedná se o veřejné zakázky malého
rozsahu. Zakázka bude zadávána ve smyslu § 18 ZVZ 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.
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu.
Dosavadní rozhodnutí:
Nebylo.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 500/2013:
Rada města
schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Nákup podlahového mycího stroje“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
3 b) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Výměna oken a dveří v Kulturním domě
čp. 507“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 413/2013 ze dne 5. 8. 2013 byla dne 12. 8. 2013 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
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stavební práce „Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto
zájemcům:
1 ARTOKNA s.r.o., Juliánovské náměstí 3878/2, 636 00 Brno – Židenice, IČ: 28310004
2 HELIOS Bau spol. s r.o., Jičínská 1073, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 49285289
3 JASNÁ OKNA s.r.o., Ohradní 1344/51, 14000 Praha 4 – Michle, IČ: 24318809
4 MILOVICE, s.r.o., Italská 558, 289 23 Milovice, IČ: 25680919
5 SULKO, Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV, IČ: 47976969
Jedná se o výměnu původních kovových dveří a oken v budově Kulturního domu Mladá čp. 507 za nová
plastová, splňující stávající tepelně-izolační normy z důvodu omezení úniku tepla po provedeném novém
vytápění budovy. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300.000,- 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 29. 8. 2013 ve 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem tří uchazečů v tomto pořadí:
1 RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862
2 MILOVICE, s.r.o., Italská 558, 289 23 Milovice, IČ: 25680919
3 Baroch – okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 27144526
Rada města dne 2.9.2013 na svém jednání č. 22/2013 po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich
otevření a po zaznamenání nabídkové ceny, usnesením č. 469/2013 uložila odd. správy majetku města provést
posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“ a
předložit jej na jednání Rady města.
Oddělení správy majetku města při posuzování a hodnocení doručených nabídek zjistilo, že:
a) Nabídka uchazeče RI OKNA a.s., nesplnila tyto podmínky požadované v Zadávací dokumentaci:
1) Ve své nabídce nepředložila podepsaný návrh smlouvy o dílo zpracovaný dle bodu 4 Zadávací
dokumentace, jak je požadováno v bodě 6, písm.c) Zadávací dokumentace
2) Ve své nabídce nesplnila technické podmínky, nebo nepředložila některé doklady prokazující
splnění technických specifikací uvedené v bodě 2.2 a 2.3 Zadávací dokumentace, jak je
požadováno v bodě 6, písm.e) Zadávací dokumentace, konkrétně:
- Rám dveří je navrhován pěti komorový místo požadovaného šesti komorového
- Křídlo dveří je navrhováno pěti komorové místo požadovaného šesti komorového
- Rám dveří nemá dvojité dorazové těsnění
- V popisu rámu i křídla je uvedeno, že se jedná o profil SALAMANDER Streamline
Standart s technickým hranatým tvarem, nikoli s požadovaným zaobleným tvarem
- Není uvedeno, zda profily obsahují, nebo neobsahují olovo
- Výztuha rámů nemá přerušený tepelný most
- Není doložen způsob kotvení, ani kotvící materiál
- Není doložen způsob infiltrace dle ČSN 730540
- Není doloženo výkresové řešení detailu osazení vnějších parapetů pro plánované zateplení
objektu pod venkovním parapetem
- Dokumentace neobsahuje technický předpis výrobce o vyztužení rámů a křídel
3) Ve své nabídce nepředložila čestné prohlášení o plnění díla subdodavatelem, nebo bez
subdodavatele
b) Nabídka uchazeče Milovice s.r.o., nesplnila tyto podmínky požadované v Zadávací dokumentaci:
1) Ve své nabídce nesplnila technické podmínky, nebo nepředložila některé doklady prokazující
splnění technických specifikací uvedené v bodě 2.2 a 2.3 Zadávací dokumentace, jak je
požadováno v bodě 6, písm.e) Zadávací dokumentace, konkrétně:
- Výztuha rámů nemá přerušený tepelný most
c) Nabídka uchazeče Baroch-okna s.r.o., nesplnila tyto podmínky požadované v Zadávací dokumentaci:
1) Ve své nabídce nesplnila technické podmínky, nebo nepředložila některé doklady prokazující
splnění technických specifikací uvedené v bodě 2.2 a 2.3 Zadávací dokumentace, jak je
požadováno v bodě 6, písm.e) Zadávací dokumentace, konkrétně:
- V kalkulaci je uveden okenní profil REHAU 6K. Přiložený řez okenním profilem je pěti
komorový profil a proto nesouhlasí s profilem uvedeným v kalkulaci.
- V kalkulaci je uveden dveřní profil TROCAL M5se středovým těsněním, řez dveřním
profilem chybí.
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V popisu je uveden dveřní rám i křídlo rovinné, nikoli s požadovaným zaobleným tvarem.
V řezu okenním profilem je zakreslen hranatý a nikoli oblý rám
- Výztuha rámů nemá přerušený tepelný most
- Není doložen způsob kotvení, ani kotvící materiál
- Není doložen způsob infiltrace dle ČSN 730540
- Dokumentace neobsahuje technický předpis výrobce o vyztužení rámů a křídel
Z uvedeného důvodu Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města vyřadit ze zadávacího řízení všechny
uchazeče a zveřejnit novou výzvu k podání nabídky.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 413/2013:
Rada města
schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“ a Zadávací dokumentaci zakázky ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Usnesení č. 469/2013:
Rada města
a) uložila Oddělení správy majetku města provést posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a
posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“ a předložit jej na jednání Rady města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 501/2013:
Rada města
a) rozhodla o vyloučení uchazeče RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, který nesplnil
podmínky požadované v Zadávací dokumentaci (viz. odůvodnění výše),
b) rozhodla o vyloučení uchazeče MILOVICE, s.r.o., Italská 558, 289 23 Milovice, IČ: 25680919, který
nesplnil podmínky požadované v Zadávací dokumentaci (viz. odůvodnění výše),
c) rozhodla o vyloučení uchazeče Baroch – okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá nad Labem, IČ:
27144526, který nesplnil podmínky požadované v Zadávací dokumentaci (viz. odůvodnění výše),
d) uložila Oddělení správy majetku města zveřejnit opětovnou Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
-

3 c) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Výsadba dřevin 2013“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 442/2013 ze dne 19.8.2013 předkládá oddělení
Správy majetku města Radě města ke schválení Zadávací dokumentaci a Výzvu k podání nabídky na realizaci
akce „Výsadba dřevin 2013“. Současně byl návrh na plnění veřejné zakázky dne 11.9.2013 projednán a
schválen Komisí pro životní prostředí.
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby jsou veškeré práce a dodávky spojené s výsadbou
stromů a keřů na vybraných veřejných prostranstvích v intravilánu města Milovice a s jejich následnou péčí po
dobu 5 let od ukončení realizace výsadby. Výsadba 138 ks stromů a keřů bude provedena v souladu s ČSN 83
9021 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba“. Následná péče spočívá především
v provádění pravidelné zálivky, pletí, provádění výchovného řezu, údržbě zakůlování a zálivkových misek.
Kvalitativně bude sadební materiál splňovat požadavky uvedené v ČSN 464902 „Výpěstky okrasných dřevin“ a
dřeviny budou geneticky odpovídat klimatickým podmínkám České republiky.
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení č. 442/2013:
Rada města
a) schválila provedení výsadeb dle rozhodnutí správních orgánů dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny,
b) uložila Oddělení správy majetku města předložit Radě města ke schválení Zadávací dokumentaci a Výzvu
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci „Výsadby dřevin 2013“.
Vztah k rozpočtu:
Plnění zakázky „Výsadby dřevin 2013“ v předpokládané hodnotě cca 1 000 tis. bude realizováno z rozpočtové
položky 37455169 – údržba zeleně.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 502/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výsadba dřevin 2013“
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0
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3 d) Veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Místostarostka města uvedla, že v současné době probíhá realizace stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice Mladá“. Po dokončení stavby bude budova sloužit pro zabezpečení výuky žáků prvního a druhého stupně nově
zřízené příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Juventa, p.o., Komenského 578,
Milovice-Mladá.
Výuka žáků, v první etapě stavby, bude zahájena v lednu 2014. Pro zajištění budoucího provozu školy byla, na
základě usnesení Rady města č. 392 a) a b)/2013 ze dne 19.07. 2013, v souladu s požadavky § 38 odst. 2 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 22.07. 2013
uveřejněna na profilu zadavatele (po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek) Výzva k podání nabídky na
plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa“ a zároveň byla
Výzva zaslána těmto zájemcům :
Poř.
Název /jméno a příjmení/ uchazeče
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
Pražská 1335/63
1
AV MEDIA, a.s.
481 08 375
102 00 Praha 10
Otakara Ševčíka 840/10
2
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
636 00 Brno
Mikšíčkova 1129/44
3
ENGEL s.r.o.
469 79 727
6615 00Brno - Židenice
Bítov 75
4
KENET trading s.r.o.
258 99 180
743 01 Bítov
Dostihová 1
5
SWS a.s.
634 85 826
763 15 Slušovice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, softwaru a příslušenství pro Základní a
mateřskou školu Juventa. Jedná se o notebooky, PC sestavy, monitory, tiskárny, kopírky, projektory, antivirový
software, atd. Dodávka výpočetní techniky a příslušenství proběhne ve dvou etapách. Podrobná specifikace
dodávek pro I. a II. etapu je součástí Zadávací dokumentace.
Podle § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou
zakázku na dodávky.
Realizace zakázky proběhne ve dvou etapách, I. etapa plnění zakázky proběhne v období od 18.11. 2013 do
28.11. 2013, II. etapa plnění zakázky proběhne v období od 07.08. 2014 do 14.08. 2014.
Předpokládaná hodnota zakázky (pro obě etapy) byla v Zadávací dokumentaci stanovena ve výši 2.340.000,- Kč
bez DPH. Podle ustanovení § 12, odst. (2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 38 zákona.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena, v souladu s § 78
písm. b) zákona.
Lhůta pro podání nabídek skončila dne 14.08. 2013 (středa) v 10:00 hod v sídle zadavatele, podatelně MěÚ
Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem tří uchazečů, v tomto pořadí:
Datum a čas
Poř.
Název/ jméno a příjmení/
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ
doručení
číslo
uchazeče
nabídky
1.Severočeské
družstvo Riegrova 909/5
06.08. 2013
254 76 092
1
zdravotně postižených
405 02 Děčín II
13:55 hodin
Velflíkova 4
13.08. 2013
BOXED, s.r.o.
272 43 842
2
160 00 Praha 6 - Dejvice
09:30 hodin
Otakara Ševčíka 840/10
14.08. 2013
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
3
636 00 Brno
08:30 hodin
Rada města svým usnesením č. 392 c)/2013 ze dne 19.07. 2013 ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Dne 14.08. 2013, od 14:00 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami, jednání
se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů, kteří podali nabídku.
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V úvodu jednání byli členové hodnotící komise seznámení se Seznamem doručených nabídek (obchodním
jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování
mlčenlivosti. Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy komise.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byly přečteny identifikační
údaje uchazeče, byla provedená její kontrola podle § 71 odst. 9 zákona, to je zda je nabídka zpracována
v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do Protokolu o otevírání obálek (viz Protokol o otevírání obálek
ze dne 14.08. 2013).
První jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 03.09. 2013, na tomto jednání hodnotící komise provedla
posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a konstatovala, že všichni uchazeči zákonné
požadavky a požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili (viz Protokol o
posouzení kvalifikace ze dne 03.09. 2013) a všechny doručené nabídky tak byly postoupeny k posouzení.
Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 03.09. 2013 (po podepsání Protokolu o posouzení kvalifikace
uchazečů), na tomto jednání hodnotící komise provedla u každé nabídky posouzení, dle § 76 zákona, zda
nabídka splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a zda nejde o
nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou dle § 77 zákona.
Komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů splnili zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách, dále konstatovala, že u žádné z nabídek nejde o nepřijatelnou nabídku a že nabídková
cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou (viz Protokol o posouzení nabídek ze dne
03.09. 2013).
Žádná z posuzovaných nabídek nebyla komisí vyřazena, všechny nabídky byly následně hodnoceny.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v Zadávací dokumentaci
stanovena nejnižší nabídková cena, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona.
Uchazeč C SYSTEM CZ a.s. uplatnil, v souladu s § 101 zákona, nárok na cenové zvýhodnění, který doložil
v nabídce doklady požadovanými v § 101 odst. 2 zákona, a proto byla pro potřeby hodnocení rozhodná výše jeho
nabídkové ceny snížená o 15 %.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnější nabídky, k nejméně
výhodné nabídce.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Nabídková
cena
Nabídková cena za v Kč bez DPH
Pořadí
Název /jméno a příjmení/
IČ
realizaci
zakázky po uplatnění cen.
nabídky uchazeče
zvýhodnění dle §
v Kč bez DPH
101 zákona
C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
276 75 645
2.011.107,00
1.709.440,95
1
636 00 Brno
BOXED, s.r.o.
Velflíkova 4
272 43 842
1.777.492,00
1.777.492,00
2
160 00 Praha 6 - Dejvice
1.
Severočeské
družstvo
zdravotně postižených
254 76 092
2.033.818,80
2.033.818,80
3
Riegrova 909/5
405 02 Děčín II
Hodnotící komisí byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a.s., se
sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ276 75 645 s nabídkovou cenou za realizaci zakázky ve výši
2.011.107,00 Kč bez DPH (2.433.439,00 Kč včetně DPH).
(hodnocená nabídková cena, po uplatnění cenového zvýhodnění dle § 101 zákona, je ve výši 1.709.440,95 Kč
bez DPH).
Ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou (viz
Protokol o hodnocení nabídek ze dne 03.09. 2013).
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek ze dne 14.08. 2013, Protokol o posouzení
kvalifikace ze dne 03.09. 2013, Protokol o posouzení nabídek ze dne 03.09. 2013, Protokol o hodnocení nabídek
ze dne 03.09. 2013 a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.09. 2013.
Rada města po seznámení se s Protokoly, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými
nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 503/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa“, zadávané ve
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zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona, splnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách na kvalifikaci uchazečů a všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách,
b) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.09. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka
výpočetní techniky pro ZŠ Juventa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636
00 Brno, IČ 276 75 645 s nabídkovou cenou za realizaci zakázky ve výši 2.011.107,00 Kč bez DPH
(2.433.439,00 Kč včetně DPH).
(hodnocená nabídková cena, po uplatnění cenového zvýhodnění dle § 101 zákona, je ve výši 1.709.440,95 Kč
bez DPH). Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče BOXED, s.r.o., se sídlem Velflíkova 4, 160 00
Praha 6 - Dejvice, IČ 272 43 842, s nabídkovou cenou za realizaci zakázky ve výši 1.777.492,00 Kč bez DPH
(2.150.765,30 Kč včetně DPH).
Jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, se sídlem
Riegrova 909/5, 405 02 Děčín II, IČ 254 76 092, s nabídkovou cenou za realizaci zakázky ve výši 2.033.818,80
bez DPH (2.460.920,70 Kč včetně DPH).
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
3 e) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky „Elektronická komunikace pro město Milovice“
Starosta města předložil návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na služby „Elektronická komunikace pro město Milovice“. Veřejná zakázka je předkládána z důvodu, že
současný poskytovatel má smlouvu na dobu určitou, tj. do 30.11.2013. Starosta města doporučil vypsat zakázku
na dobu určitou (2 roky, tj. od 1.12.2013-30.11.2015) s předpokládanou hodnotou zakázky 240.000,- Kč bez
DPH (290.400,- Kč vč. DPH).
Dále starosta města navrhl Radě města, aby ve smyslu ustanovení § 71 a § 74 zákona, ustavila komisi a
jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení všech výše uvedených zakázek a zároveň komisi
zmocnila, ve smyslu ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
dodavatelů.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
Adresa
1.
místostarostka města
Marcela Říhová
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
2.

JUDr. Filip Behenský

3.

Mgr. Věra Hátlová

4.

Tomáš Matějka

5.

Libuše Kovářová

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka
1.
Lukáš Pilc
2.

Mgr. Petr Papež

3.

Marcela Pokorná

4.

Ing. Bedřich Moravec

5.

Milan Kraus

Kropáčkova 563/14, 149 00 Praha 4
Vedoucí kanceláře starosty
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Správce informačních a komunikačních technologií
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
asistentka vedoucího Oddělení správy majetku města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Adresa
starosta města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Kropáčkova 563/14, 149 00 Praha 4
vedoucí Ekonomického oddělení
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
referent Oddělení správy majetku města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
referent Oddělení správy majetku města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 504/2013:
Rada města
a) schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Elektronická komunikace pro město Milovice“,
b) schválila, ve smyslu § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání
obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Elektronická komunikace pro město Milovice“ a zároveň komisi zmocnila, ve smyslu
ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Složení komise
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
4. Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje Odbor dopravy Zborovská 11, 150 21
vyjádření k udělení licence

Praha 5, o

4 a) Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje Odbor dopravy Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o
vyjádření k udělení licence – Linka 270048
Starosta města uvedl, že na Městský úřad Milovice byla dne 03. 09. 2013 doručena žádost o udělení licence z
Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Jedná se o vyjádření k
udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy společností OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280
52 Kolín IV, IČO: 25095251, pro linku: 270048 Lysá nad Labem – Milovice – Lysá nad Labem. Pro veřejnost
jsou vyčleněny tyto autobusové zastávky Milovice, Benátecká Vrutice, Milovice, Benátecká Vrutice, Armádní,
Milovice, Telecom, Milovice,Sportovní, Milovice,Topolová, Milovice,Tyršova, Milovice,Armádní, Milovice,
Milovice, Letecká, Milovice, Balonka, Milovice, škola, Milovice, Milovice,Armádní, Milovice,Telecom,
Milovice, Benátecká Vrutice, Armádní, Milovice, Benátecká Vrutice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 505/2013:
Rada města
a) nemá námitek k žádosti dopravce společnosti OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín IV, o udělení
licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro linku 270048 Lysá nad Labem – Milovice – Lysá
nad Labem,
b) souhlasí v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, s provozováním veřejné
linkové osobní dopravy této společnosti po místních komunikacích města Milovice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
4 b) Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje Odbor dopravy Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o
vyjádření k udělení licence – Linka 270051
Starosta města uvedl, že na Městský úřad Milovice byla dne 03. 09. 2013 doručena žádost o udělení licence z
Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Jedná se o vyjádření k
udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy společností OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280
52 Kolín IV, IČO: 25095251, pro linku: 270051 Straky – Milovice – Lysá nad Labem. Pro veřejnost jsou
vyčleněny tyto autobusové zastávky Milovice,,rozc. Zbožíčko, Milovice, Balonka, Milovice, 5. května,
Milovice, škola, Milovice, Letecká, Milovice, žel. st., Milovice, Milovice,radnice, Milovice,Armádní, Milovice,
Tyršova, Milovice, Topolová, Milovice, Sportovní, Milovice, Telecom, Milovice, Benátecká Vrutice, Armádní,
Milovice, Benátecká Vrutice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 506/2013:
Rada města
a) nemá námitek k žádosti dopravce společnosti OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín IV, o udělení
licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro linku 270051 Straky – Milovice – Lysá nad Labem,
b) souhlasí v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, s provozováním veřejné
linkové osobní dopravy této společnosti po místních komunikacích města Milovice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
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5. Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice
5 a) Žádost o pronájem velkého sálu Kulturního domu v ul. 5 května č.p. 101 Milovice
Starosta města uvedl, že dne 4.9.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost pana Miloslava Škocha, předsedy
Tanečního klubu dospělých Lysá nad Labem (dále jen TKD), o možnost pronájmu velkého sálu Kulturního
domu v ul. 5. května č.p. 101 v části Milovice, za účelem pořádání 10 lekcí Tanečních pro dospělé, které se
budou konat každý čtvrtek od 19.30 do 22.15 hodin a to v termínu od 17.10.2013 do 19.12.2013. Současně TKD
žádá o pokračující kurz pro pokročilé, který by probíhal v lednu a únoru 2014, celkem 5 večerů, opět čtvrtky od
19,30 hod. do 22,15 hod.
V roce 2012 bylo schváleno nájemné za jednu lekci 750,-Kč+DPH.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 402/2012:
Rada města
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.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Do rozpočtu přibude částka za pronájem dle usnesení Rady města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 507/2013:
Rada města
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 17.10.2013 do 19.12.2012 každý čtvrtek od 19.30 do 22.15 hodin a 5 večerů
pokračujícího kurzu pro pokročilé, které navážou v lednu a únoru 2014. Nájemné za jednu lekci je 750 Kč +
DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
5 b) Žádost o o poskytnutí nebytových prostor v budově č.p. 507, nám. 30. června, Milovice-Mladá
Starosta města uvedl, že na oddělení SMM byla doručena žádost paní Ludmily Šimkové, ředitelky sdružení
Maminky dětem o poskytnutí nebytových prostor do výpůjčky. Jedná se o nebytový prostor v budově č.p. 507,
nám. 30. června (bývalé nehtové studio). Občanské sdružení provozuje v ul. Lesní 619 Nízkoprahový D-klub a
v roce 2013 získalo pověření Krajského úřadu Středočeského kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle
zák. č. 359/1999 Sb., o soc. právní ochraně dětí, v platném znění a stalo se tzv. pověřenou osobou. Na základě
tohoto pověření rozšířilo své služby o Centrum poradenství a intervence (POINT). Za tímto účelem hledá
sdružení vhodný prostor k vybudování kanceláře a poradenské místnosti pro pracovnici centra POINT.
Místnost bývalého nehtového studia je v současné době využívána k uskladnění nábytku a potřeb pro volby.
Skladových prostor má město nedostečné množství.
Oddělení správy majetku města nedoporučuje schválit nebytový prostor bývalého nehtového studia v budově č.p.
507, nám. 30. června, Milovice – Mladá k vybudování kanceláře a poradenské místnosti pro pracovnici centra
POINT .
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Není.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 508/2013
Rada města
a) neschválila poskytnutí nebytového prostoru v budově č.p. 507, nám. 30. června (bývalé nehtové studio)
k vybudování kanceláře a poradenské místnosti pro pracovnici centra POINT ,
b) schválila poskytnutí nebytového prostotu v budově č. p. 71, ul. 5. května (bývalé prostory MěÚ Milovice,
kancelář ekonomického oddělení), na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k vybudování kanceláře a
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poradenské místnosti pro pracovnici centra POINT. Poskytnutí prostor bude formou výpůjčky veškeré služby si
bude výpůjčitel hradit,
c) ukládá odd. SMM připravit záměr o výpůjčce na příští jednání RM.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
6. Možnost vedení volební kampaně na území města Milovice
Starosta města uvedl, že v rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb jsi kandidující politické strany a
sdružení mohou podat žádost o umístění reklamního poutače a žádost o zábor veřejného prostranství.
Reklamní poutač svým barevným provedením, tvarem a grafikou nesmí imitovat dopravní značky nebo dopravní
zařízení a bude umístěn pouze na sloupech veřejného osvětlení na zpevněné desce o maximální velikosti šířka
0,6 a výška 0,8m, která bude upevněná svorkou kolem sloupu veřejného osvětlení. Vyhrazené sloupy veřejného
osvětlení v Milovicích jsou určeny takto:
ul. Mírová č. sloupů – 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118,
119, 120, 401
ul. Letecká č. sloupů – 349, 348, 347, 344, 342, 341, 3114, 3113, 3110, 3109, 3106, 3105,
3103, 3100, 399 397
ul. 5.května č. sloupů – 132, 137, 138, 115, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 212,
213, 214, 217, 218, 219
ul. Ostravská č. sloupů – 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 320,
319, 318, 316
ul. Armádní č. sloupů – 4124, 4123, 4122, 4121, 4120, 4119, 4118, 4117, 4116, 4115,
4114, 4113, 4112, 4111, 4110, 4109
ul. Kaštanová č. sloupů – 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211,
210, 209, 208
ul. Rakouská č. sloupů – 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245
ul. Topolová č. sloupů - 1124, 1133, 1134, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627,
626, 625, 624, 623, 622, 621
V každé uvedené ulici v Milovicích pro každou politickou stranu a sdružení je umožněn 1 sloup veřejného
osvětlení k umístění reklamního poutače.
Umístění reklamních poutačů podléhá povolení MěÚ Milovice a zpoplatnění dle místní Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2012 Poplatek za užívání veřejného prostranství (čl. 6, odst.1 písm. e). Každá politická strana a
sdružení bude mít k dispozici jeden sloup veřejného osvětlení bez poplatku.
Lhůta pro umísťování reklamních poutačů: nejdříve od 14. 10. 2013, tj. 11 dní před volbami.
Oznámení o využití sloupů veřejného osvětlení je nutno doručit předem Aleně Miklošinové, tel. 325 517 127,
725 870 231, e-mail: alena.miklosinova@mesto-milovice.cz, budova radnice, 1 patro kancelář č. 209.
Prostorem pro konání předvolebních akcí spojených s rozdáváním materiálů, zvukovou prezentací a setkáním
s občany je určen pozemek parc. č. 1754/1 v k.ú. Milovice nad Labem vedle parkoviště PENNY marketu a
pozemek parc. č. 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem vedle Komerční banky. Termín a časové rozpětí akce
s kontaktem na odpovědnou osobu, je nutno písemně oznámit min. 7 dní předem, a to Aleně Miklošinové, tel.
325 517 127, 725 870 231, e-mail: alena.miklosinova@mesto-milovice.cz, budova radnice, 1 patro kancelář č.
209.
Poskytnutí prostoru pro konání akcí bude zpoplatněno dle místní Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Poplatek
za užívání veřejného prostranství (čl. 6, odst.1 písm. k).
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 509/2013:
Rada města
souhlasí – s využitím reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení a záboru veřejného prostranství pro
potřeby volební kampaně v parlamentních volbách 2013 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
7. Činnost komisí Rady města
7 a) Občanská komise části Boží Dar
Starosta města předložil zápis č. 4/2013 z jednání Občanské komise části Boží Dar ze dne 30. 8. 2013.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 510/2013:
Rada města
vzala na vědomí zápis č.4/2013 z jednání Občanské komise části Boží Dar, ze dne 30.8.2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
8. Činnost výborů Zastupitelstva města
8 a) Finanční výbor ZM
Starosta města předložil zápis č.7/2013 z jednání FVZM, ze dne 5. 9. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 511/2013:
Rada města
vzala na vědomí zápis č.7/2013 z jednání FVZM, ze dne 5.9.2013, a předkládá jej členům ZM.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
9. Informativní zpráva o Festivalu Votvírák 2013
Místostarostka města předložila zprávu o Festivalu Votvírák 2013, kterou obdržela od pana Ing. Romana Fejta,
jednatele společnosti. Součástí této zprávy byla i informace pro vedení města Milovice k příjmům ze vstupného
na Festival Votvírák v roce 2013. Současně jednatel společnosti plánuje uskutečnit v příštím roce další ročník
tohoto festivalu v Milovicích a to v termínu 13. – 15. 6. 2014.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 512/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí zprávu o Festivalu Votvírák 2013 jejíž součástí zprávy byla i informace pro vedení města
Milovice k příjmům ze vstupného na Festival Votvírák v roce 2013,
b) ukládá veliteli Městské policie Milovice svolávat koordinační schůzky k organizaci dalšího ročníku
hudebního Festivalu Votvírák (plánovaný v termínu 13. – 15. 6. 2014).
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
10. Informativní zpráva o šetření ČSÚ
Starosta města uvedl, že Český statistický úřad organizuje v letošním roce Strukturální šetření v zemědělství
2013 (Zem 2013). Toto zjišťování se provádí s několikaletou periodickou, v naší republice od roku 2000, s cílem
získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech
Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým
úřadem.
Tazatelské šetření v terénu proběhne v době od 10. září do 15. listopadu 2013 u 2,3 tisíce menších zemědělských
subjektů. Pracovníci zapojeni do terénního šetření se boudou prokazovat průkazem tazatele, vydaným Krajskou
správou ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení Strukturálního šetření
v zemědělství 2013, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 513/2013:
Rada města
vzala na vědomí informaci od ČSÚ o organizaci Strukturálního šetření v zemědělství 2013, které bude
realizováno v době od 10. 9. do 15. 11. 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0
11. Výroční zpráva za rok 2012 – Oblastní charita Kutná Hora
Místostarostka města předložila výroční zprávu za rok 2012 - Oblastní charita Kutná Hora.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 514/2013:
Rada města
vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2012 - Oblastní charita Kutná Hora.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
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12. Výroční zpráva občanských sdružení Laxus a Semiramis za rok 2012
Místostarostka města předložila výroční zprávu za rok 2012 – občanských sdružení Laxus a Semiramis.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 515/2013:
Rada města
vzala na vědomí výroční zprávu o Občanských sdružení Laxus a Semiramis za rok 2012.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo 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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