Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 26/2013
konaného dne 14. 10. 2013 od 7:00 hodin v kanceláři starosty
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města
Omluveni: Pavel Křáp – radní města, JUDr. Ivana Weigandová – 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.
13.
14.
15.

Kontrola plnění usnesení RM
Byty ve vlastnictví Města Milovice
Veřejné zakázky
Nebytové prostory ve vlastnictví Města Milovice
Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
Pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Návrh na schválení Nařízení města Milovice
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2013/ZM
Činnost komisí Rady města
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013
Návrh schválení textu zápisu do kroniky města za rok 2011
Volby přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období let 2014 – 2018
Žádost o sdělení Okresního soudu v Nymburce
Děkovný dopis za poskytnutí příspěvku na zajištění sociálních služeb a provozu

1. Kontrola plnění – Usnesení RM
Starosta města předložil RM kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 516/2013:
a) rozhodla o vyloučení uchazeče SCOLAREST. Uchazeč SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.,
se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, IČ 256 07 341 z účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky, zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá" neboť při posouzení
jeho nabídky dle § 76 odst. 1 ZVZ bylo zjištěno, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění
uvedené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.
Složení uchazečem nabízeného denního menu pro žáky MŠ prezentované formou vzorových jídelních lístků
neodpovídá požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace, části A, odst. 2. Konkrétně nabízené denní menu
pro žáky MŠ neobsahuje nápoj v sekci přesnídávka a dále není v poledním menu pro žáky MŠ obsažen
dezert/ovoce/salát a nápoj.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel uchazeče dle § 76 odst. 6 ZVZ, vylučuje z účasti v zadávacím
řízení, neboť jeho nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
b) rozhodla o vyloučení uchazeče GTH. Uchazeč GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., se sídlem
Vyskočilova 1481/4, IČ 257 53 487 z účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky ,Zajištění školního
stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá", neboť při posouzení jeho nabídky dle § 76 odst. 1
ZVZ bylo zjištěno, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění uvedené v zadávacích
podmínkách předmětné veřejné zakázky.
Složení uchazečem nabízeného denního menu pro žáky MŠ prezentované formou vzorových jídelních lístků
neodpovídá požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace, části A, odst. 2. Konkrétně nabízené denní menu
pro žáky MŠ obsahuje pouze polední menu a nikoli svačinku, přesnídávku a svačinu,
dále pak Uchazeč nabídl nájemné za nájem movitých věcí a nebytových prostor nižší, než bylo minimální
zadavatelem požadované nájemné uvedené v zadávací dokumentaci, části H písm. c), čímž je Uchazečem
nabízené plnění předmětné veřejné zakázky rovněž v rozporu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné
zakázky.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel uchazeče dle § 76 odst. 6 ZVZ, vylučuje z účasti v zadávacím
řízení, neboť jeho nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
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c) zrušila zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné
zakázky, zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá". Důvodem zrušení
zadávacího řízení je skutečnost, že byli všichni uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni.
Plnění: Veřejná zakázka zrušena v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné
zakázky.
Usnesení č. 518/2013:
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní Simonou Nebeskou, ul. Topolová , č.p. 594,
byt č. 9, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 31.10. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM předán osobně žadateli dne 7. 10. 2013. Dohoda připravena k podpisu, žadatelka se
dostaví.
Usnesení č. 519/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů Ivy Mizerové, Braniborská 565, Milovice – Mladá, Ondřeje Krulace,
Nuselská 78, 140 00 Praha 4 – Michle, Michala Jindry, Kubelíkova 703/66, 130 00 Praha 3, Jarmily
Vladařové, Lesní 535, Milovice – Mladá, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na
nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s panem Ondřejem Krulacem, Nuselská 78, 140 00
Praha 4 – Michle, k bytu č. 9, v č.p.614, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude 81,60,- 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,
c) vyřazuje uchazečku Lucii Nozarovou, Topolová 914, Milovice – Mladá, z důvodu, že jí byl byt č 45,
č.p. 500 v ul. Armádní přidělen usnesením RM č. 498/2013 ze dne 16. 9. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadatelům dne 8. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu. Smlouva připravena
k podpisu žadatel se dostaví.
Usnesení č. 520/2013:
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „PD – demolice objektů
v ul. Slepá, Milovice“, ve znění, které je uvedeno v příloze.
Plnění: Výzva zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 7. 10. 2013.
Usnesení č. 521/2013
a) schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Tůně
Milovice - Josefov“, která bude zadána podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení a schválila Zadávací dokumentaci zakázky,
oboje ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) uložila oddělení správy majetku města zajistit zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné
podlimitní zakázky na stavební práce „Tůně Milovice - Josefov“ na profilu zadavatele a zajistit zaslání
Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky minimálně pěti zájemcům, vše podle ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
c) 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 „Tůně Milovice - Josefov“ a zároveň komisi zmocnila, ve smyslu
ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Plnění: Výzva zveřejněná na profilu zadavatele dne 7. 10. 2013. Výzva k podání nabídky zaslána zájemcům dne
7. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu. Jmenování zasláno členům komise a náhradníkům komise dne 7. 10. 2013,
prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 522/2013:
a) schválila Zadávací dokumentaci a Výzvu k jednání, nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby
„Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá“, která bude zadávána
v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 23 odst. 1 písm. b),
b) zmocnila JUDr. Filipa Behenského, advokáta, se sídlem Praha 4, Kropáčkova 563/14, PSČ 149 00, IČ 699
72 869, Ev. č. ČAK 13790, aby Město Milovice, jako zadavatele, zastupoval, ve smyslu § 151 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zadávacího řízení - jednacího řízení
bez uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby „Zajištění školního stravování a stravování
zaměstnanců škol - Milovice - Mladá“, vyjma zadání zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení
řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
Plnění: Plněno dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Usnesení č. 523/2013:
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6016784/VB001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky ve vlastnictví Města Milovice, parc. č. 1385/1, 1378, 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi městem
Milovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
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Plnění: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene je zpracována ve spolupráci s právním
zástupcem města.
Usnesení č. 524/2013:
a) revokuje usnesení RM č. 508/2013 ze dne 16. 9. 2013,
b) schválila zveřejnění Záměru o výpůjčce části nebytového prostoru o ploše 10m² v budově č.p. 507,
schválila poskytnutí nebytového prostoru v budově č.p. 507, nám. 30. června (bývalé nehtové studio)
k vybudování kanceláře a poradenské místnosti pro pracovnici centra POINT,
c) nám. 30. června, Milovice – Mladá, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 1291/1, k.ú.
Milovice nad Labem, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Záměr zveřejněn na úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 7. 10. 2013.
Usnesení č. 525/2013:
a) konstatuje, že nabídka manželů Jiřího a Ivany Štočkových, Topolová 913, 289 24 Milovice, na odkoupení
pozemku parc.č. 1208/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, splnila všechny
podmínky a požadavky uvedené ve zveřejněném Záměru o jeho prodeji,
b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej pozemku parc.č. .č. 1208/3 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2, do společného jmění manželů Jiřího a Ivany Štočkových, Topolová 913, 289 24
Milovice, za těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena ve výši 24.000,- Kč (1.000,-Kč/m2) a bude zaplacena jednorázově, bezhotovostním
převodem na účet města,
- 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 a peněžní náhradu
ve výši daně z převodu nemovitosti),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Plnění:Tento bod bude projednán na veřejném jednání ZM č. 6/2013 dne 21. 10. 2013. Výpis usnesení RM
zaslán žadatelům dne 7. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 526/2013:
a) konstatuje, že nabídka manželů Hynka a Lucie Hajných, Kaštanová 664, 289 24 Milovice, na odkoupení
pozemku parc.č. 1209/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, splnila všechny
podmínky a požadavky uvedené ve zveřejněném Záměru o jeho prodeji,
b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej pozemku parc.č. .č. 1209/9 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 25 m2, do společného jmění manželů Hynka a Lucie Hajných, Kaštanová 664, 289 24
Milovice, za těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena ve výši 25.000,- Kč (1.000,-Kč/m2) a bude zaplacena jednorázově, bezhotovostním
převodem na účet města,
- 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 a peněžní náhradu
ve výši daně z převodu nemovitosti),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Plnění: Tento bod bude projednán na veřejném jednání ZM č. 6/2013 dne 21. 10. 2013. Výpis usnesení RM
zaslán žadatelům dne 7. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 527/2013:
a) konstatuje, že nabídka Tomáše Milbacha, Višňová 572, 289 24 Milovice na odkoupení pozemku parc.č.
1211/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, splnila všechny podmínky a
požadavky uvedené ve zveřejněném Záměru o jeho prodeji,
b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej pozemku parc.č. 1211/16 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 25 m2, v k.ú. Milovice nad Labem Tomáši Milbachovi, Višňová 572, 289 24 Milovice, za
těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena ve výši 25.000,- Kč a bude zaplacena formou splátkového kalendáře, který je stanoven
na dobu 6 měsíců,
- 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 a peněžní náhradu
ve výši daně z převodu nemovitosti),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Plnění: Tento bod bude projednán na veřejném jednání ZM č. 6/2013 dne 21. 10. 2013. Výpis usnesení RM
zaslán žadatelům dne 7. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 528/2013:
a) vzala na vědomí návrh na výmaz předkupního práva, ve prospěch Města Milovice, k pozemku
parc.č. 1416/46 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 700 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. 1416/46 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 700 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice a
zajistit jeho podání na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
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Plnění: Návrh na výmaz předkupního práva je zpracováván ve spolupráci s právním zástupcem města.
Usnesení č. 529/2013:
schválila zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 1416/14 ostatní plocha - jiná plocha
v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 330 m2, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 7. 10. 2013.

Usnesení č. 530/2013:
a) neschválila převedení Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23.02. 2010 mezi Městem Milovice (jako
půjčitelem) a Občanským sdružením PAINTBALL CLUB MILOVICE, o.s. (jako vypůjčitelem), jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1745/4 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem o
výměře 27.714 m2, pro využití jako sportovní hřiště pro hru paintball, z Občanského sdružení PAINTBALL
CLUB MILOVICE, o.s. na Františka Vágnera, Průběžná 603, 289 23 Milovice. Důvodem je skutečnost, že
Občanské sdružení ke dni 01.05. 2013 zaniklo, a tím smlouva pozbyla platnosti,
b) uložila Oddělení správy majetku města převzít předmětný pozemek do správy města, ve smyslu ustanovení
výše uvedené Smlouvy o výpůjčce,
c) konstatuje, že pokud má pan František Vágner zájem o využití předmětného pozemku, je nutné, aby o jeho
využití požádal, spolu s předložením konkrétního Záměru na jeho využití.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli dne 8. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 531/2013:
a) schválila ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 16.04. 2009 mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a
Občanským sdružením Občanským sdružením Klub vojenské historie Milovice, IČ 266 56 078, se sídlem
Topolová 589, 289 23 Milovice (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
parc.č. 1340/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Benátecká Vrutice, výměře 98.232 m2, pro využití jako trať pro
vojenskou techniku, čtyřkolky a terénní automobily, dohodou ke dni 30.09. 2013,
b) uložila oddělení Správy majetku města převzít předmětný pozemek do správy města, ve smyslu ustanovení
výše uvedené Smlouvy o výpůjčce,
c) uložila oddělení Správy majetku města zpracovat návrh Záměru o výpůjčce nemovitostí, pozemku
parc.č. 1389/18 ostatní plocha-jiná ploch o výměře 18.511 m2 a části pozemku parc.č. 1391/1 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře cca 5.815 m2 oba v k.ú. Benátecká Vrutice, s tím, že na uvedených pozemcích bude provozovat
projížďky vojenské techniky Občanské sdružení Klub vojenské historie Milovice, IČ 266 56 078, se sídlem
Topolová 589, 289 23 Milovice a předložit tento Záměr ke schválení na jednání Rady města.
Plnění: Smlouva o ukončení výpůjčky podepsána dne 8. 10. 2013. Oddělení SMM převzalo předmětný pozemek
do správy majetku města v týdnu od 14. – 18. 10. 2013. Oddělení SMM na návrhu Záměru o výpůjčce
nemovitostí spolupracuje s Občanským sdružením Klub vojenské historie Milovice.
Usnesení č. 532/2013:
schválila použití znaku města Milovice na plakátech k pořádaným koncertům Chrámového sboru u sv. Jana
Křtitele – SONUS o.s., se sídlem nám. Bedřicha Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli dne 7. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 533/2013:
a) vzala na vědomí informativní zprávu o písemném oslovení starosty města Magliano Sabina,
k pokračování v přátelství,
b) pověřuje starostu města jednáním s představiteli města Litovel (ČR) k navázání partnerství mezi městy.
Plnění: Starosta města telefonicky kontaktoval starostu města Litovle. Oficiální dopis adresovaný RM Litovel
bude odeslán v týdnu 14. – 18. 10. 2013.
Usnesení č. 534/2013:
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 3/2013, které se bude konat v pondělí dne
21. 10. 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 prodej pozemku parc.č. 1208/3 v k.ú. Milovice nad Labem
3. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1209/9 v k.ú. Milovice nad Labem
4. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1211/16 v k.ú. Milovice nad Labem
5. Návrh na odkoupení nemovitostí - pozemků parc. č. 1387/11, 1387/10, st. parc.č. 382 a 383/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Milovice
6. Zápisy Kontrolního výboru ZM
7. Zápisy Finančního výboru ZM
8. Diskuze
9. Závěr
Plnění: Program veřejného zasedání ZM č. 6/2013 zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice dne 8. 10. 2013.
Usnesení č. 535/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 07/2013 ze dne 25. 9. 2013 z jednání Komise výstavby a dopravy,
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b) k bodu č. 2 Zápisu – ukládá OŠK vyzvat občany v Milovickém Echu,
c) k bodu č. 3 a 4 Zápisu – ukládá oddělení SMM předložit vyjádření k uvedeným bodům.
Plnění: Zápis z jednání RM zaslán předsedovi Komise dne 4. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu. Uložené úkoly
oddělení školství a kultury a Správě majetku města předány dne 4. 10. 2013.
Usnesení č. 536/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 02/2013 ze dne 16. 9. 2013 z jednání Komise pro rodinu, sociální věcí a
zdravotnictví,
b) k bodu č. 1 Zápisu – komise doporučuje přiznat žadateli (Domov Mladá, poskytovateli sociálních
služeb – příspěvková organizace Středočeského kraje) finanční částku obdobnou letům minulým, RM uděluje
finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč z rozpočtu města na rok 2013 z položky 4379 – 5499 Ostatní neinvestiční
transfery obyvatelstvu v oblasti sociální,
c) k bodu č. 2 Zápisu – komise nedoporučuje finanční příspěvek na nákup pomůcky do školy, RM uděluje
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu města na rok 2013 z položky 4379 – 5499 Ostatní neinvestiční
transfery obyvatelstvu v oblasti sociální,
d) k bodu č. 3 Zápisu – komise doporučuje finanční příspěvek žadatelce na pohřeb ve výši 2 000,- Kč, RM si
váží snahy žadatelky řešit vzniklou situaci, a proto jí výjimečně uděluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč z
rozpočtu města na rok 2013 z položky 4379 – 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu v oblasti sociální
na pohřeb,
e) k bodu č. 4 Zápisu – komise doporučuje přiznat žadateli (Domov Mladá, poskytovateli sociálních
služeb - příspěvková organizace Středočeského kraje), finanční příspěvek na realizace různých akcí, které
celkově činí částku cca 140 000,- Kč, RM neuděluje finanční příspěvek žadateli. RM konstatuje, že každý rok
podporuje finančně dětský den a vánoční besídku.
Plnění:Zápis RM zaslán předsedkyni Komise dne 4. 10. 2013, prostřednictví e-mailu. Výpis usnesení RM zaslán
žadatelům, dne 7. a 10. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 537/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 09/2013 ze dne 4. 9. 2013 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice,
b) k bodu č. 2 Zápisu – ukládá oddělení SMM prověřit tento návrh.
Plnění:Výpis usnesení RM zaslán předsedovi Komise dne 4. 10. 2013, prostřednictví e-mailu. Oddělení Správy
majetku města zajistila provedení oprav u silnice č.II/272, dne 7. 10. 2013.
Usnesení č. 538/2013:
schválila finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu města na rok 2013 z položky 6171 – 5192. Poskytnutí
neinvestiční příspěvků a náhrady.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán dne 10. 10. 2013, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 540/2013:
schválila proplacení paní Marcele Říhové, místostarostce města, 13 dní řádné dovolené za rok 2012.
Plnění: Řádná dovolená proplacena paní Marcele Říhové ve výplatě za měsíc září.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 541/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 24 a 25/2013 a
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) Vyhodnocení opakovaně zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 25, v č.p. 500, ul. Armádní,
Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že usnesením RM č.499/2013 ze dne 16.9.2013 bylo schváleno zveřejnění Záměru na
nájem bytu č.25, v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 18.9.2013 a v termínu
pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky uchazečů:
1. Mizlerová Iva, Braniborská 565, Milovice-Mladá
2. Kalátová Věra, Sportovní 602, Milovice - Mladá
3. Kavur Pavel, Armádní 502, Milovice - Mladá
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
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
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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. 542/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče Ivy Mizlerové, Braniborská 565, 289 23 Milovice – Mladá, a Věry Kalátové,
Sportovní 602, 289 23 Milovice – Mladá, splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem
bytu,
b) konstatuje, že nabídka uchazeče Pavla Kavura, Armádní 502, 289 23 Milovice – Mladá, nesplnila všechny
podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu (uchazeč neuvedl konkrétní cenu za m2, uvedl cenu
v rozmezí 71-75,- Kč/m2),
c) schválila uzavření Nájemní smlouvy s Ivou Kalátovou, Sportovní 602, 289 23 Milovice – Mladá, k bytu č. 25,
v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a
cena za m² bude 101,-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.
2 b) Ukončení nájmu bytu dohodou a žádost o splátkový kalendář - čp. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá
Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemce paní M. B. o
ukončení nájmu bytu, v čp. 619, ul. Lesní, část Mladá. Paní M. B. uvádí, že je matka dvojčat – samoživitelka.
Paní M. B. žádá o ukončení nájmu bytu dohodou ke dni 31.10.2013. Jedná se o byt o velikosti 3 + 1, s
příslušenstvím, s výměrou podlahové plochy 113,10 m². Výše uvedený byt paní M. B. po vyklizení a
vymalování vrátí městu.
Zároveň paní M. B. žádá o splátkový kalendář na dlužné nájemné a služby k výše uvedenému bytu v částce
67.732,-Kč. Dlužnou částku uhradí částečně z kauce a to 29.751,-Kč a zbylou částku 37.981,-Kč uhradí do
31.12.2013.
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.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 543/2013:
Rada města
a) schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní M. B., ul. Lesní, č.p. 619, Milovice –
Mladá. Nájemní vztah skončí 31.10.2013,
b) schválila uzavření splátkového kalendáře s paní M. B., ul. Lesní, č.p. 619, Milovice – Mladá, na
dlužnou částku 67.732,-Kč na nájemném a službách. Částka 29.751,-Kč bude uhrazena ihned ze složené
kauce, zbylá část dluhu ve výši 37.981,-Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2013. Smluvní pokuta je
0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2 c) Žádost o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 17 v čp. 619, ul. Lesní, Milovice
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu č. 17, čp. 619, ul. Lesní, část mladá – paní Renaty
Černé, ze dne 27. 9. 2013, předkládá oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájemní smlouvy k výše
uvedenému bytu dohodou ke dni 31. 10. 2013.
Jedná se o byt o velikosti 3 + 1 s výměrou podlahové plochy 112,80 m2.
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 544/2013:
Rada města
schválila žádost paní Renaty Černé, Lesní 619, Milovice – Mladá, o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 17,
v čp. 619, ul. Lesní, Milovice – Mladá, dohodou ke dni 31. 10. 2013.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2 d) Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a žádost o splátkový kalendář - čp. 596, ul. Topolová,
Milovice-Mladá
Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemce paní H. Č. o
ukončení nájmu bytu, v čp. 596, ul. Topolová, část Mladá, z důvodu vážných rodinných problémů. Paní H. Č.
žádá o ukončení nájmu bytu dohodou ke dni 31.10.2013. Jedná se o byt o velikosti 2 + 1, s příslušenstvím,
s výměrou podlahové plochy 49,50 m². Výše uvedený byt paní H. Č. po vyklizení a vymalování vrátí městu.
Zároveň paní H. Č. žádá o splátkový kalendář na dlužné nájemné a služby k výše uvedenému bytu v částce
34.971,-Kč. Paní H. Č. uvádí, že se do těžké finanční situace dostala díky svému synovi, za kterého splácí dluhy.
Dlužnou částku uhradí částečně z kauce a to 12.000,-Kč a zbylou částku 22.971,-Kč je schopna splácet po
1.000,-Kč měsíčně. Dluh by byl splácen od listopadu 2013 do srpna 2015, kde by poslední splátka činila 1.971,Kč.
Oddělení správy majetku města navrhuje uzavřít s paní H. Č. splátkový kalendář s výší splátky 1.276,-Kč
měsíčně s tím, že poslední splátka by byla uhrazena v dubnu 2015 a to ve výši 1.279,-Kč.
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.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 545/2013:
Rada města
a) schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní H. Č., ul. Topolová, č.p. 596, Milovice –
Mladá. Nájemní vztah skončí 31.10.2013,
b) schválila uzavření splátkového kalendáře s paní H. Č., ulice Topolová, č.p. 596, Milovice – Mladá, na
dlužnou částku 34.971,-Kč na nájemném a službách. Částka 12.000,-Kč bude uhrazena ihned ze složené kauce,
zbylá část dluhu ve výši 22.971,-Kč bude uhrazena nejpozději do 30.4.2015. Smluvní pokuta je 0,05% z dlužné
částky denně za každý den prodlení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
2 e) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za nájemné a služby v roce 2013 za byt
č. 12, v č.p. 596, ul. Topolová , Milovice – Mladá
Starosta města uvedl, že dne 7.10.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost paní P. T., nájemce bytu v
č.p. 596, ul. Topolová, Milovice-Mladá, o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku na nájemném a
službách ve výši 18.189,-Kč. Paní P. T. žádá o splátkový kalendář, kdy dlužnou částku bude hradit v měsíčních
splátkách 3.000,-Kč od měsíce října 2013 do března 2014, kdy poslední splátka bude činit 3.189,-Kč.
Správa majetku města navrhuje s paní P. T. uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen nejpozději
do 31.3. 2014.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh na nájemném a službách ve výši 18.189,-Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 546/2013:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s paní P. T., nájemcem bytu, v č.p. 596, ul. Topolová, Milovice-Mladá,
na dlužnou částku 18.189,-Kč na nájemném a službách v roce 2013. Dluh bude uhrazen nejpozději do 31.3.
2014. Smluvní pokuta je 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
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2 f) Žádost o uvedení přítelkyně jako druhého nájemce smlouvy o nájmu bytu
Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemce bytu č. 2,
č.p. 596, ul. Topolová, pana Jana Koníčka o připsání přítelkyně paní Lenky Formánkové, nar. 22.7.1980, bytem
Topolová 596, Milovice, jako druhého nájemce uvedeného bytu.
Jako důvod pan Koníček uvádí, že pracuje jako řidič z povolání, je často mimo domov a v brzké době očekávají
narození dítěte. Paní Formánková je již uvedena na evidenčním listě bytu jako uživatel bytu spolu s panem
Koníčkem.
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. 547/2013:
Rada města
a) schválila připsání přítelkyně paní Lenky Formánkové, bytem Topolová 596, Milovice, jako druhého
nájemce bytu č. 2, č.p. 596, ul. Topolová, Milovice-Mladá,
b) uložila oddělení správy majetku města vypracovat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu, kde budou
uvedeni nájemci pan Jan Koníček a paní Lenka Formánková, oba bytem Topolová 596, Milovice –
Mladá.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
2 g) Návrh na podání soudní žaloby na vymáhání dluhu na nájemném a službách a vyklizení bytu
Starosta města uvedl, že dne 26.10.2010 byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu, v č.p. 597, Milovice – Mladá,
s J. M., trvale bytem Topolová 597, Milovice – Mladá. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.5.2011.
Po tomto datu byl pan J. M. několikrát vyzýván k podpisu nové Smlouvy o nájmu bytu. Na to však nereagoval a
ani nepokračoval v platbě nájemného a služeb. Dne 17.7.2012 mu byla zaslána Výzva k uhrazení dluhu a
předání bytu. Písemnost pan J. M. nepřebral a ani mu nemohla být doručena, protože se v bytě nezdržoval. Dne
6.8.2013 byl byt za přítomnosti zástupce města, správce bytového fondu a městské policie otevřen. V bytě
zjevně nikdo nebydlel, pouze tam v noci dle sousedů chodil někdo přespávat, elektrický proud v bytě nešel a
zařízení je minimální (postel, stůl, židle a sušák na prádlo). U bytu se vyměnil zámek a na dveře byla umístěna
informativní zpráva o vyklizení bytu a kde si vyzvednout nové klíče. Na to však nikdo nereagoval.
Dne 3.9.2013 byla zveřejněna Veřejná vyhláška – Výzva k vyklizení a předání bytu. Na tuto nikdo nereagoval.
Dluh na výše uvedeném bytě je 103.476,-Kč.
Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města schválit podání soudní žaloby na vymáhání dluhu na
nájemném a službách a vyklizení bytu, včetně likvidace věcí.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Bylo konzultováno s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Po vyklizení bude zveřejněn Záměr na pronájem výše uvedeného bytu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 548/2013:

Rada města
a) schválila podání soudní žaloby na vymáhání dluhu na nájemném a službách a vyklizení bytu, včetně
likvidace věcí,
b) uložila oddělení správy majetku města ve spolupráci s právním zástupcem města provedení podání
soudní žaloby na vymáhání dluhu na nájemném a službách a zajistit vyklizení bytu, č.p. 597, ul.
Topolová, Milovice – Mladá, včetně likvidace věcí.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
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3. Veřejné zakázky
3 a) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Nákup podlahového mycího stroje“ do
ZŠ Juventa
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 500/2013 ze dne 16. 9. 2013 byla dne 18. 9. 2013 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Nákup podlahového mycího stroje“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1 ALCETEK s.r.o., nám. A. Jiráska 132, 563 01 Lanškroun, IČ: 28847008,
2 EUROLIFT CZ s.r.o., 5. května 2629, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 25297325,
3 YABOK s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 27204235.
Jedná se o dodávku bateriového podlahového mycího stroje s chodící obsluhou a elektrickým pojezdem vpřed i
vzad. Mycí stroj bude používán pro každodenní mytí cca 4000 m2 PVC podlah v budově ZŠ Juventa. Vzhledem
k předpokládané hodnotě 180.000,- Kč včetně DPH, je veřejná zakázka zadána 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 9. 10. 2013 v 18:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem 3 uchazečů v tomto pořadí:
1 EUROLIFT CZ s.r.o., 5. května 2629, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 25297325,
2 YABOK s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 27204235,
3 Soňa Moupicová, Husova 1609/42, 500 09 Hradec Králové, IČ: 48646814.
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. 549/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Nákup podlahového mycího stroje“ splnily všechny
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Nákup
podlahového mycího stroje“, kterou je nabídka uchazeče YABOK s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00
Praha 8 – Karlín, IČ: 27204235, 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 YABOK s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 27204235,
2 Soňa Moupicová, Husova 1609/42, 500 09 Hradec Králové, IČ: 48646814, který získal 94 bodů,
3 EUROLIFT CZ s.r.o., 5. května 2629, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 25297325, který získal 85
bodů.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
3 b) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Radnice Milovice – úklidové práce“
Starosta města uvedl, že z důvodu zajištění úklidových prací budovy Radnice Milovice od 1.1.2014 oddělení
Správy majetku města předkládá Radě města ke schválení Zadávací dokumentaci a Výzvu k podání nabídky na
realizaci akce „Radnice Milovice – úklidové práce“.
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby jsou veškeré práce a dodávky spojené
s úklidovými pracemi v objektu Radnice. Jedná se o mytí podlahových ploch, oken, dveří a nábytku a provádění
dalších prací souvisejících s úklidem dle smlouvy o dílo v době od 1/2014 do 12/2015.
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu.
Dosavadní rozhodnutí:
Nebylo.
Vztah k rozpočtu:
Úklidové práce v předpokládané výši 30 tis. měsíčně budou hrazeny z položky 6171-5169.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 550/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Radnice Milovice –
úklidové práce“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
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3 c) 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. 501/2013 ze dne 16. 9. 2013 byla dne 18. 9. 2013 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
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
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. Vzhledem k předpokládané hodnotě 300.000,- Kč včetně DPH, je veřejná zakázka zadána
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 9. 10. 2013 v 18:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem 4 uchazečů v tomto pořadí:
1 W-PLAST.cz s.r.o., U Parkánu 13/15, 182 00 Praha 8, IČ: 60465239
2 OKNOPLASTIK s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ: 26737906
3 MILOVICE, s.r.o., Italská 558, 289 23 Milovice, IČ: 25680919
4 VLTAVÍN, obchodní spol. s r.o., Vídeňská 1659/131, 148 00 Praha 4, IČ: 61465160
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. 551/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“ splnily všechny
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna
oken a dveří v Kulturním domě čp. 507“, kterou je nabídka uchazeče OKNOPLASTIK s.r.o., Bořivojova 878/35,
130 00 Praha 3, IČ: 26737906 s nejnižší nabídkovou cenou 154 851 Kč včetně DPH, ostatní uchazeči podali
méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší cenou.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. W-PLAST.cz s.r.o., U Parkánu 13/15, 182 00 Praha 8, IČ: 60465239, s nabídkovou cenou 166 941 Kč včetně
DPH,
3. VLTAVÍN, obchodní spol. s r.o., Vídeňská 1659/131, 148 00 Praha 4, IČ: 61465160, s nabídkovou cenou
191 852 Kč včetně DPH,
4. MILOVICE, s.r.o., Italská 558, 289 23 Milovice, IČ: 25680919, s nabídkovou cenou 207 940 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
3 d) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Výsadba dřevin 2013“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 502/2013 ze dne 16. 9. 2013 byla dne 18. 9. 2013 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „Výsadba dřevin 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. BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o., Únětice , 252 62 Horoměřice, IČ: 26150646,
3. Jindřich Bursík, U parku 2242, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav , IČ: 45125848,
4. Ing. Jan Švejkovský – JENA, Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6, Břevnov, IČ: 16471636,
5. Školky - Montano, spol. s r.o. , Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem, IČ: 47546131.
Jedná se o veškeré práce a dodávky spojené s výsadbou 160 ks stromů a keřů na vybraných veřejných
prostranstvích města Milovice a s jejich následnou péčí po dobu 5 let od ukončení realizace výsadby.
Vzhledem k předpokládané hodnotě 1.000.000,- Kč včetně DPH, je veřejná zakázka zadána 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 ekonomická výhodnost nabídky (55%
cena výsadby, 45% cena následné péče).
Lhůta pro podání nabídek končila dne 9. 10. 2013 v 18:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem 7 uchazečů v tomto pořadí:
1. Agarden zahrady s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 28218825,
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2. Ing. Jan Švejkovský – JENA, Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6, Břevnov, IČ: 16471636,
3. Jindřich Bursík, U parku 2242, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav , IČ: 45125848,
4. KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, IČ: 26160277,
5. A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712,
6. Lesy - Wolf s.r.o., Dubina 61, 362 72 Kyselka, IČ: 29118239,
7. ROZA Mšec, s.r.o., Mšec211, 270 64 Mšec, IČ: 27891551.
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. 552/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výsadba dřevin 2013“ splnily všechny požadavky
zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Výsadba dřevin 2013“, kterou je nabídka uchazeče JIB s.r.o., U parku 2242, 250 01 Brandýs n/L –
Stará Boleslav , IČ: 45125848, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou (312 301Kč vč. DPH za výsadbu
a 105 124,80 Kč vč. DPH za následnou péči). Ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. Agarden zahrady s.r.o., Boseň 124, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 28218825,
- 331 622,89 Kč vč. DPH za výsadbu a 171 142,40 Kč vč. DPH za následnou péči,
3. KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, IČ: 26160277,
- 325 286,18 Kč vč. DPH za výsadbu a 290 400 Kč vč. DPH za následnou péči,
4. A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712,
- 447 088,69 Kč vč. DPH za výsadbu a 269 346 Kč vč. DPH za následnou péči,
5. ROZA Mšec, s.r.o., Mšec211, 270 64 Mšec, IČ: 27891551,
- 450 071 Kč vč. DPH za výsadbu a 456 896 Kč vč. DPH za následnou péči,
6. Ing. Jan Švejkovský – JENA, Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6, Břevnov, IČ: 16471636,
- 586 983,83 Kč vč. DPH za výsadbu a 266 200 Kč vč. DPH za následnou péči,
7. Lesy - Wolf s.r.o., Dubina 61, 362 72 Kyselka, IČ: 29118239,
- 727 681,90 Kč vč. DPH za výsadbu a 283 624,00 Kč vč. DPH za následnou péči.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
3 e) Veřejná zakázka „Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá“ –
Návrh na ustanovení Komise a jmenování členů a náhradníků členů komise pro otevírání obálek
s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek – Jednací řízení bez uveřejnění
Místostarostka města uvedla, že předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců
základních a mateřských škol zřízených městem v části Mladá to je:
- žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Juventa, p.o., Komenského 578, Milovice – Mladá,
- žáků a zaměstnanců Mateřské školy Kostička, p.o., Tyršova 1500, Milovice – Mladá,
- žáků a zaměstnanců Mateřské školy Sluníčko, p.o., Topolová 622, Milovice – Mladá.
Nová školní jídelna v budově Základní školy a mateřské školy Juventa, bude pro žáky a zaměstnance této školy
sloužit jako školní jídelna, ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a pro
ostatní školy bude sloužit jako vývařovna, ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování.
V souladu s ustanovením RM č. 522/2013, ze dne 30. 9. 2013 a 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 zadávacího řízení bez uveřejnění a zároveň zmocnila komisi,
ve smyslu ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
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Návrh na složení komise:
Členové komise
Jméno člena komise
1.

Marcela Říhová

2.

Lukáš Pilc

3.

JUDr. Filip Behenský

4.

Mgr. Věra Hátlová

5.

Ing. Alexandr Černý

Adresa
místostarostka města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
starosta města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Kropáčkova 563/14, 149 00 Praha 4
Vedoucí Kanceláře starosty
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
vedoucí Oddělení správy majetku města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

Adresa
člen Rady města
1.
Ing. Jiří Hlaváček
Letecká 433, 289 23, Milovice
člen Rady města
2.
Pavel Křáp
Průběžná 603, 289 23 Milovice
členka Rady města
3.
JUDr. Ivana Weigandová
5. května 59, 289 23 Milovice
vedoucí Ekonomického oddělení
4.
Marcela Pokorná
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
asistentka vedoucího Oddělení správy majetku města
5.
Libuše Kovářová
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 553/2013:
Rada města
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 bez uveřejnění podle §
34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 23 odst. 1 písm.
b).
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Nebytové prostory ve vlastnictví Města Milovice
4 a) Žádost o prominutí platby za pronájem velkého sálu Kulturního domu v ul. 5 května č.p. 101
Milovice
Místostarostka města uvedla, že na oddělení SMM byla doručena žádost paní Martiny Postupové, vedoucí
šachového kroužku Milovice o pronájem velkého sálu kulturního domu v ul. 5. května k uspořádání šachového
turnaje pro děti našeho regionu. Předpokládaná účast je cca 70 dětí a jejich doprovod. Účastnit se budou i děti
z šachového kroužku Milovice.
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. 554/2013:
Rada města
schválila bezplatný pronájem velkého sálu Kulturního domu v č.p.101, ulice 5. května, v části Milovice,
sportovnímu Šachovému kroužku Milovice za účelem konání šachového turnaje pro děti. Organizace uhradí
200,-Kč na úklid sálu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
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5. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
5 a) Nabídka na odkoupení části pozemku parc.č. 1745/4 v k.ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že společnost AZ Elektrostav, a.s., IČ 451 49 909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, na
základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 0345, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, požádala dne 19.10. 2012 o odkoupení části pozemku parc.č. 1745/4 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú.
Milovice nad Labem. Na předmětné části pozemku byla, v rámci stavby „Milovice, kabel VN, TS, kabel NN pro
p.p.č. 1235“ vybudována Trafostanice, což bylo doloženo kolaudačním souhlasem vydaným Stavebním úřadem
MěÚ Milovice, ze dne 02.12. 2009, čj. SÚ/1223/09/Dit (viz příloha).
Jedná se o pozemek v části Milovice, přístupný z ulice Jiřická, který je podle schváleného Územního plánu
města Milovice (Změna č. 2) umístěn v zóně SR - Sportovní a rekreační území.
Po vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a společností AZ Elektrostav, a.s., byl městu
dne 27.09. 2013 doručen:
a) Geometrický plán č. 1176-279070/2012, kterým byl z pozemku parc.č. 1745/4 oddělen pozemek, na kterém je
umístěna Trafostanice, nově označen jako parc.č. 1745/12 zastavěná plocha, o výměře 6 m 2 (viz příloha)
b) Návrh kupní smlouvy (viz příloha), ve kterém je za předmětný pozemek nabízena kupní cena ve výši 6.000,Kč (1.000,- Kč za 1m2 pozemku), s tím, že společnost ČEZ Distribuce (jako kupující), uhradí náklady spojené se
zpracováním Geometrického plánu, zpracováním Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, a
správní poplatek spojený s Návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a Město Milovice
(jako prodávající) uhradí, v souladu se zákonem, daň z převodu nemovitostí.
Na základě výše uvedeného, Oddělení správy majetku města doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru
o prodeji nemovitosti - pozemku parc.č. 1745/12 zastavěná plocha, o výměře 6 m2 (pozemek vznikl
Geometrickým plánem č. 1176-279070/2012 z pozemku parc.č. 1745/4 ostatní ploch-jiná plocha o celkové
výměře 60.201 m2, v k.ú. Milovice nad Labem), ve kterém budou, mimo jiné, uvedeny tyto podmínky:
- kupujícím je společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 0345, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
- celková kupní cena je stanovena ve výši 6.000,- Kč (1.000,- Kč za 1 m2 pozemku),
- kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Geometrického plánu, zpracováním Kupní smlouvy a Návrhu
na vklad do katastru nemovitostí, a správní poplatek spojený s Návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí,
- Město Milovice, jako prodávající, v souladu se zákonem, uhradí daň z převodu nemovitostí.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla.
Vztah k rozpočtu:
Částka ve výši 5.760,- Kč bude příjmem rozpočtu města (kupní cena ve výši 6.000,- Kč po odečtu 240,- Kč, to je
daně z převodu nemovitostí ve výši 4 % z kupní ceny).
Rada města, po seznámení se s nabídkou a po jejím posouzení, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 555/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku parc.č. 1745/12 zastavěná plocha, o výměře 6 m2
v k.ú. Milovice nad Labem (pozemek vznikl Geometrickým plánem č. 1176-279070/2012 z pozemku parc.č.
1745/4 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 60.201 m2, v k.ú. Milovice nad Labem), z vlastnictví Města
Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 0345, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, ve znění které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
6) Pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
Starosta města uvedl, že společnost Art & Dev com s.r.o., Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,
v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 27. 2. 2006 na pronájem sloupů veřejného osvětlení na katastrálním
území Milovice nad Labem a Benátecké Vrutice, požádala o povolení umístění 3 ks reklamních panelů o
rozměru 0,6 m x 0,5 m, na sloupy veřejného osvětlení v majetku města Milovice (jedná se o sloupy VO č. 111
ul. Mírová, č. 4119 ul. Armádní a 1 ks v Benátecké Vrutici), které budou sloužit pro orientaci zákazníků pro
obchod Ruské speciality.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 556/2013:
Rada města
a) konstatuje, že žádost společnosti Art & Dev com s.r.o., Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město o
pronájem sloupů veřejného osvětlení pro možnost umístění reklamních panelů, splnila všechny podmínky
stanovené ve zveřejněném Záměru na jejich pronájem,
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b) schválila uzavření Smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení č. 111 ul. Mírová, č. 4119 ul. Armádní a
1 ks v Benátecké Vrutici se společností Art & Dev com s.r.o., Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, 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.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
7 a) Žádost o revokaci usnesení Rady města č. 331/2013 ze dne 10. 06. 2013
Starosta města uvedl, že oddělení správy majetku města žádá o revokaci usnesení Rady města č. 331/2013 ze dne
10. 06. 2013 na základě žádosti společnosti CATR, spol. s r.o., z důvodu, že ve Smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene nebyly zahrnuty pozemky ve vlastnictví Města Milovice parc. č. 1401/1
v k.ú. Benátecká Vrutice a parc. č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem. Nové znění Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene bude na pozemky parc. č. 1378, 1384/2, 1384/3, 1385/1, 1401/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice a parc. č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem. Jedná se o rozšíření stávajících sítí
elektronických komunikací v ul. Lesní a ul. Topolová v Milovicích.
Dosavadní rozhodnutí RM:
Usnesení č. 331/2013
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví Města
Milovice, parc. č. 1378, 1384/2, 1384/3, 1385/1 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc. č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad
Labem, mezi Městem Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice a společností CATR, spol. s r.o.,
Jeremenkova 41/510, 147 00 Praha 4 - Podolí.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 557/2013:
Rada města
a) revokuje usnesení Rady města č. 331/2013 ze dne 10. 06. 2013,
b) schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky ve
vlastnictví města Milovice, parc. č. 1378, 1384/2, 1384/3, 1385/1, 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice a
parc. č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice a CATR, spol. s r.o., Jeremenkova
41/510, 147 00 Praha 4 - Podolí.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
8) Návrh na schválení Nařízení města Milovice
8 a) Návrh na schválení Nařízení města Milovice č. 2/2013, kterým se stanovují úseky místních komunikací,
chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost v zimním období
Starosta města uvedl, že oddělení správy majetku města předkládá návrh ke schválení Nařízení města Milovice
č. 2/2013, kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a
nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období od 15. 11. 2013 do 15. 04. 2014 a
zároveň předkládá jejich seznam.
Rada města, po seznámení se s nabídkou a po jejím posouzení, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 558/2013:
Rada města
a) schválila Nařízení města Milovice č. 2/2013, kterým se stanovují úseky místních komunikací,
chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost v zimním období v době od 15. 11. 2013 do 15. 04. 2014, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení,
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b) vydává, podle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, Nařízení města Milovice č. 2/2013, kterým se stanovují úseky místních
komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období v době od 15. 11. 2013 do 15. 04. 2014.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
9. Návrh Rozpočtového opatření č.5/2013/RM
Starosta města uvedl, že do rozpočtu města jsou zařazeny.
Výdaje běžné:
1039 – Lesní hospodářství
Z důvodu nepředpokládané těžby v městských lesích a těžby nad rámec plánu v lesoparku v ul. Pod Lesem
(ohrožující stromy) je potřeba do rozpočtu zařadit částku ve výši 110 tis.Kč. Výše uvedená částka bude
přesunuta z paragrafu 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.
Skutečné výnosy za období 1-9/2013 jsou oproti plánu naplněny o 120 tis. Kč.
Rozpočtovým opatřením se výsledek hospodaření a financování nemění.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 559/2013:
Rada města
schválila rozpočtové opatření č.5/2013/RM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
10. Činnost komisí Rady města
10 a) Občanská komise části Boží Dar
Starosta města předložil Zápis č. 5/2013, ze dne 30. 9. 2013 z jednání Občanské komise části Boží Dar.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 560/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 5/2013, ze dne 30. 9. 2013 z jednání Občanské komise části Boží Dar,
b) k bodu č. 1 Zápisu – komise požaduje projednání opětovné změny jízdního řádu autobusové linky mezi
sídlištěm Boží Dar a žel. st. Milovice, RM konstatuje, že jízdní řád se na základě žádosti občanů ze sídliště
Boží Dar tento rok měnil již dvakrát (naposledy s účinností od června 2013). Požadované projednání na schůzi
SVJ mělo být pro MěÚ Milovice zárukou již konečné a většinové žádosti občanů žijících v této části města,
c)k bodu č. 2 Zápisu – komise požaduje pomoc ve věci posílení telefonního signálu, RM pověřuje starostu
města oslovit tři hlavní operátory,
d) k bodu č. 3 Zápisu – komise požaduje výstabvu veřejného parkoviště před bytovým areálem, RM
konstatuje, že v části Boží Dar nemá Město Milovice ve svém vlastnictví pozemky, jediná plocha v této části
města ve vlastnictví města Milovice je vyčleněna na výstavbu autobusové točny,
e) k bodu č. 4 Zápisu – komise se obrací s dotazem, zda se v areálu může objevovat hlídka MP, zda lze měřit
rychlost projíždějících automobilů a zda lze umístit retardér, RM ukládá Městské policii zvážit možnost
rozmístit v části Boží Dar radar a vysílat hlídku MP do této části, dále RM ukládá oddělení SMM zvážit
možnost umístění retardéru,
f) k bodu č. 5 Zápisu – komise se obrací s častým dotazem od rodičů ohledně zakoupení dětské prolézačky a
lavičky Městem Milovice, RM nemá námitek, za podmínek, že prvotně SVJ vyhotoví zápis s hlasováním
občanů Božího Daru o tomto požadavku, dále SVJ získají souhlas vlastníka pozemku (Fa ŠVESTKA, s. r. o.),
dále vyčíslí náklady na instalaci a údržbu, která bude na náklady SVJ, a po předložení těchto dokladů RM může
dojít k udělení finanční částky na zakoupení prolézačky a lavičky.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
10 b) Komise pro životní prostředí
Starosta města předložil Zápis č. 1/2013, ze dne 10. 9. 2013 z jednání Komise pro životní prostředí.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 561/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č.1/2013, ze dne 10. 9. 2013 z jednání Komise pro životní prostředí,
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b) k bodu č. 1, 2, 3, 4 Zápisu RM ukládá oddělení SMM vypracovat zprávu a předložit ji předsedovi Komise
pro životní prostředí.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
10 c) Komise pro kulturu, sport a školství
Místostarostka města předložila Zápis č. 5/2013, ze dne 26. 9. 2013 z jednání Komise pro kulturu, sport a
školství.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 562/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 5/2013, ze dne 26. 9. 2013 z jednání Komise pro kulturu sport a školství,
b) k bodu č. 1, 2, 3 Zápisu – viz samostatný bod tohoto zápisu,
c) k bodu č. 4 Zápisu - komise předkládá analýzu skladby městem podporovaných organizací a návrh na
změnu způsobu financování služeb a aktivit ve městě od roku 2014 (úprava stávajících směrnic), RM akceptuje
předložený návrh s tím, že v kategorii A bude pouze Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady o.p.s., a
Maminky dětem o. s. Občanské sdružená Semiramis je každoročně podporováno z položky rozpočtu 4319 5192
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – protidrogová prevence, ostatní občanská sdružení mohou žádat
v rámci kategorie B. Domov Mladá p. o. je každoročně podporována z různých položek rozpočtu města např. na
provoz, hypoterapii či příspěvkem na vánoční besídku. RM nesouhlasí s navrženým termínem podání výzvy
(30. 9.) a ponechá termín původní.
d) k bodu č. 5 Zápisu – komise předložila návrh na vyloučení člena komise pana Michala Janatu, Družstevní
332, Milovice, RM odvolává ke dni 14. 10. 2013, podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění pana Michala Janatu, Družstevní 332, Milovice, z funkce člena Komise pro kulturu, sport a
školství, z důvodu častých absencí.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
11. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013
11 a) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
Místostarostka města uvedla, že Oddělení školství a kultury předkládá RM zápis z jednání Komise pro kulturu,
sport a školství RM Milovice, konaného dne 26. 9. 2013. Komise vyhodnotila žádosti neziskových organizací a
předkládá RM návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013 z položky 3429 5229 – Dotace
neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu podle Směrnice Města Milovice č.
9/2011 Program a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Milovice v oblasti kultury, sportu,
volnočasových aktivit a společenského života města Milovice těmto žadatelům: TJ Sokol Nymburk na účast
Pavola Demčáka na mistrovství Evropy a světa mužů a žen v silovém trojboji 2013, Janu Procházkovi na Binič
Fest IX 19. 10. 2013, Jaroslavu Kovaříkovi na RunCzech běžeckou ligu 2013.
Ekonomický dopad na rozpočet města:
Z rozpočtu města na rok 2013 bude z položky 3429 5229 vyplacena částka – 7.500 Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 563/2013:
Rada města
a) schválila poskytnutí dotace podle Směrnice č. 9/2011 Program a pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města Milovice v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života města
Milovice TJ Sokol Nymburk na účast-startovné Pavola Demčáka (občana města Milovice) na
Mistrovství Evropy mužů a žen v benčpresu 2013 a na Mistrovství světa mužů a žen v silovém trojboji
2013 ve výši 5.000 Kč s podmínkou, že bude reprezentovat město Milovice (na dres znak města
Milovice), podá informaci o reprezentaci města do Milovického echa a připraví besedu o svém koníčku
s dětmi ve škole,
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 p. Jaroslavu Kovaříkovi na startovné na závodech RunCzech běžecká liga 2013, Prag
International Marathon ve výši 2.500 Kč s podmínkou, že bude reprezentovat město Milovice (na dres
znak města Milovice), podá informaci o reprezentaci města do Milovického echa a připraví besedu o
svém koníčku s dětmi ve škole,
c) neschválila 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

16

Milovice Janu Procházkovi na akci Binič Fest IX 19. 10. 2013. Město Milovice podporuje Domov
Mladá, p. o. Středočeského kraje přímo ze svého rozpočtu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
11 b) Návrh na proplacení dodatečných nákladů AFK Milovice z rozpočtu města na rok 2013 z položky
3429 5229 – Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
Místostarostka města uvedla, že Oddělení školství a kultury předkládá RM návrh na proplacení dodatečných
nákladů AFK Milovice na nezbytné výdaje na zajištění činnosti mládeže a dorostu v nezbytně nutném rozsahu
(rozhodčí, cestovné, startovné, míče pro přípravku, poplatky, registrace svazu, poštovné – 21.513 Kč ) a
nezbytně nutné náklady na chod hřiště (PHM do sekačky, barva na lajnování, řemen do sekačky - 8.632 Kč) za
období červen až září 2013 (cestovné od dubna) v celkové výši 30.145 Kč - na základě žádosti AFK Milovice
ze dne 26. 9. na zajištění činnosti fotbalového klubu AFK z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu podle Směrnice Města Milovice č. 9/2011
Program a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Milovice v oblasti kultury, sportu, volnočasových
aktivit a společenského života města Milovice.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení č. 214/2013:
Rada města
a) rozhodla, že do doby podání auditorské zprávy a vyjasnění finančních toků nebude uvolněna dotace
požadovaná na provoz tohoto klubu na rok 2013,
b) rozhodla, že do doby podání auditorské zprávy budou ze strany města uvolňovány jen nezbytné výdaje na
zajištění činnosti mládeže a dorostu v nezbytně nutném rozsahu (cestovné, rozhodčí, startovné). Žádosti na toto
zajištění mládeže a dorostu budou předkládány v dostatečném časovém předstihu RM nejméně 1 měsíc předem.
Usnesení č. 320/2013 ze dne 27. 5. 2013:
Rada města
a) vzala na vědomí zprávu z kontroly, vyúčtování finančního příspěvku na činnost neziskové organizace
AFK Milovice poskytnuté městem Milovice na rok 2012,
provedené Finančním výborem
Zastupitelstva města č. 5/2013 ze dne 16. 5. 2013 a Kontrolním výborem Zastupitelstva města č.
28/2013 ze dne 10. 5. 2013,
b) vzala na vědomí vyjádření OŠK ke zprávám z kontrol viz. bod a) ze dne 24. 5. 2013 a 27. 5. 2013,
c) vyzvala vedení AFK Milovice k neprodlenému odstranění závad, které byly zjištěny fyzickou
kontrolou dne 29. 4. 2013, dle čl.VI, bod i) Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve lhůtě do 15. 7.
2013. Pokud k tomuto datu nebude sjednána náprava, bude Rada města jednat o ukončení Smlouvy o
nájmu objektu č.p. 55.
d) předkládá zprávy z kontrol KV a FV ad a) a vyjádření OŠK ad b) ke konečnému rozhodnutí
Zastupitelstvu města.
Usnesení č. 368/2013 ze dne 24. 6. 2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Návrh na doplnění 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,
b) vzala na vědomí informaci o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
Městem Milovice a AFK Milovice,
c) uložila Oddělení správy majetku města zajistit po výzvě zástupce AFK Milovice, pana Rotha, převzetí
nebytových prostor včetně předávacího protokolu, se zápisem hodnot všech poměrových měřidel,
d) uložila právnímu zástupci města JUDr. Ivaně Weigandové vypracovat Dohodu o užívání fotbalového hřiště a
kabin.
e) schválila proplacení nezbytných výdajů na zajištění mládeže a dorostu (rozhodčí, cestovné, startovné,
rozlišovací dresy, brankářské rukavice, fotbalové branky, nákup stopek pro ročník 2006), AFK Milovice za
období leden – červen 2013, v celkové výši 26.140,- Kč, z položky rozpočtu 3429 5229 - Dotace neziskovým a
podobným organizacím v oblasti kultury a sportu.
Usnesení č. 389/2013:
Rada města
schválila „Podmínky přenechání sportovního hřiště k využití AFK Milovice“, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Usnesení č. 103/2013
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo navrácení části dotace od AFK Milovice na rok 2012, a to ve výši 40.210,- Kč.
Návrh nebyl přijat.
Ekonomický dopad na rozpočet města:
Z rozpočtu města na rok 2013 bude z položky 3429 5229 vyplacena částka – 30.145 Kč.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 564/2013:
Rada města
schválila proplacení dodatečných nákladů AFK Milovice na nezbytné výdaje na zajištění činnosti mládeže a
dorostu v nezbytně nutném rozsahu (rozhodčí, cestovné, startovné, míče pro přípravku, poplatky, registrace
svazu, poštovné – 21.513 Kč) a nezbytně nutné náklady na chod hřiště (PHM do sekačky, barva na lajnování,
řemen do sekačky - 8.632 Kč) AFK Milovice za období červen 2013 až září 2013 (cestovné od dubna),
v celkové výši 30.145,- Kč, z položky rozpočtu 3429 5229 - Dotace neziskovým a podobným organizacím
v oblasti kultury a sportu podle Směrnice Města Milovice č. 9/2011 Program a pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města Milovice v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života města
Milovice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
12. Návrh schválení textu zápisu do kroniky města za rok 2011
Místostarostka města uvedla, že Oddělení školství a kultury předkládá RM text zápisu do kroniky města za rok
2011. Text byl projednán v KKSŠ dne 26. 9. 2013, dále pak oddělením školství a kultury a místostarostkou
města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 565/2013:
Rada města
schválila znění zápisu do kroniky města Milovice za rok 2011 a jeho neprodlené zapsání do kroniky města.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
13. Volby přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období let 2014 – 2018
Starosta města předložil dopis od Okresního soudu v Nymburce ve věci Voleb přísedících pro volební období
v letech 2014 – 2018.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 566/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí dopis od Okresního soudu v Nymburce ve věci Voleb přísedících pro volební období
v letech 2014 – 2018,
b) ukládá vedoucí kanceláře starosty oslovit stávající přísedící Okresního soudu v Nymburce a o výsledku
informovat RM a následně ZM.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
14. Žádost o sdělení Okresního soudu v Nymburce
Starosta města uvedl, že dne 7. 10. 2013 byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice Žádost o sdělení ve věci
odsouzeného J. P. bytem Milovice, nám. 30. června 508, t.č. ve výkonu trestu, o jeho žádosti o podmíněné
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zda ze strany města Milovice jsou nějaké připomínky
k podmíněnému propuštění shora jmenovaného výkonu trestu a to především ve vztahu k možnostem bydlení a
zaměstnání.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 567/2013:
Rada města
a) nemá námitek k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného J. P. bytem
Milovice, nám. 30. června 508, t.č. ve výkonu trestu,
b) konstatuje, že město Milovice nemůže zajistit bydlení ani zaměstnání odsouzeného J. P. bytem Milovice,
nám. 30. června 508, t.č. ve výkonu trestu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.
15. Děkovný dopis za poskytnutí příspěvku na zajištění sociálních služeb a provozu
Starosta města předložil děkovný dopis od pana ředitele Domova Mladá pana Miloslava Müllera, poskytovatele
sociálních služeb - příspěvková organizace Středočeského kraje, za poskytnutý finanční příspěvek.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 568/2013:
Rada města
vzala na vědomí děkovný dopis za poskytnutý příspěvek na zajištění sociálních služeb.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Lukáš Pilc
starosta města

Marcela Říhová
místostarostka města

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis,
včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.
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