Město MILOVICE
Kancelář starosty
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2015 ze dne 12. 1. 2015
Usnesení č. 1/2015
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu paní JUDr. Kristýnu Bukovskou a Mgr. Zdeňka Milatu.
Usnesení č. 2/2014
Zastupitelstvo města Milovice
volí do návrhové komise zastupitele pana Miroslava Červinku st., a Bc. Ondřeje Matouše.
Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Územní plán Milovic
2. Návrh dodatku č. 4, ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice
Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje navrhované omezení, v souladu s § 8, bodu 12, Jednacího řádu Zastupitelstva města, tj. k téže věci
nikdo nemůže mluvit vícekrát než 2x a doba vystoupení je max. 3 minuty.
Usnesení č. 5/2015
Zastupitelstvo města Milovice
souhlasí, aby doc. arch. Kynčl, zpracovatel ÚP Milovic, se vyjádřil k jednotlivým dotazům ze strany zastupitelů
a případně veřejnosti připravených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Milovic.
Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje přestávku v čase od 19.05 do 19.10 hod.
Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje přestávku v čase od 20.35 do 20.45 hod.
Usnesení č. 8/2015
Zastupitelstvo města Milovice
nesouhlasí s návrhem územního plánu Milovic z 09/2014, který předložil dne 11. 9. 2014 pořizovatel, Městský
úřad Milovice, zastupitelstvu města k vydání ve formě opatření obecné povahy podle správního řádu, a v souladu
s § 54 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jej vrací pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání.
Usnesení č. 9/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje hlasování o pokynech k úpravě návrhu územního plánu Milovic en bloc.
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Usnesení č. 10/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje pokyny k úpravě návrhu územního plánu Milovic z 05/2014 před jeho novým projednáním, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 11/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.

V Milovicích

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Kristýna Bukovská

Mgr. Zdeněk Milata

Starosta města Milovice:
…………………..

Ing. Milan Pour………………….

………………….
Strana 2 (celkem 8)

Město MILOVICE
Kancelář starosty
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
Zápis č. 1/2015
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 1/2015, konaného v pondělí dne 12. 1. 2015
od 18.00 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508
Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil v 18.00 hodin starosta města Milovice, Ing. Milan Pour. Přivítal přítomné a konstatoval splnění
všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného jednání Zastupitelstva města podle jednacího řádu
Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Následně starosta města konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli přítomno
15 členů Zastupitelstva města Milovice. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech
bodech programu.
Následně starosta města Milovice určil zapisovatele dnešního jednání:
Zapisovateli byli určeni:
Petr Vobořil – tajemník MěÚ Milovice,
Tereza Vykoukalová – asistentka kanceláře starosty.
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Patrik Roth a Ing. Jiří Hlaváček.
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé:
JUDr. Kristýna Bukovská a Mgr. Zdeněk Milata.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 1/2015
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu paní JUDr. Kristýnu Bukovskou a Mgr. Zdeňka Milatu.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František
Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej
Matouš, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Kristýna Bukovská, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé:
Miroslav Červinka st., a Bc. Ondřej Matouš.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 2/2014
Zastupitelstvo města Milovice
volí do návrhové komise zastupitele pana Miroslava Červinku st., a Bc. Ondřeje Matouše.
Hlasování: pro 13 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František
Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý,
Marcela Říhová, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 2 (Miroslav Červinka, Bc. Ondřej Matouš).
Návrh byl schválen
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Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z veřejného jednání
Zastupitelstva města č. 8/2014, ze dne 15. 12. 2014, byl vyhotoven dne 18. 12. 2014 a téhož dne byl rozeslán
členům Zastupitelstva města k připomínkování.
Stanovený termín pro připomínky byl 29. 12. 2014 do 12:00 hodin. Ve stanoveném termínu byly doručeny
připomínky od JUDr. Kristýny Bukovské, které byly zapracovány do Zápisu.
Zápis byl jeho ověřovateli odsouhlasen dne 29. 12. 2014 a téhož dne byl zveřejněn na webových stránkách
Města Milovice společně se zvukovou nahrávkou celého průběhu jednání Zastupitelstva města a rozeslán
Zastupitelům města Milovice.
Starosta města předložil návrh programu jednání:
1. Územní plán Milovic
2. Návrh dodatku č. 4, ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice
Starosta města se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva návrh na doplnění programu.
Starosta města nechal hlasovat o návrhu programu jednání Zastupitelstva města.
Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Územní plán Milovic
2. Návrh dodatku č. 4, ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice
Hlasování: pro 15 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František
Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý,
Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Starosta města dále navrhl, aby k jednotlivým bodům programu probíhala po důvodové zprávě diskuze s tím, že
je navrhováno omezení, v souladu s § 8, bodu 12, Jednacího řádu Zastupitelstva města, tj. k téže věci nikdo
nemůže mluvit vícekrát než 2x a doba vystoupení je max. 3 minuty. Toto omezení navrhuje z důvodu rozsahu
bodů dnešního jednání. Dále pan starosta upozornil, že podle § 12 Jednacího Řádu Zastupitelstva města nesmí
nikdo rušit průběh jednání.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje navrhované omezení, v souladu s § 8, bodu 12, Jednacího řádu Zastupitelstva města, tj. k téže věci
nikdo nemůže mluvit vícekrát než 2x a doba vystoupení je max. 3 minuty.
Hlasování: pro 14 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, František Vágner, Jiří Fiala,
Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc.
Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 1 (Lukáš Pilc).
Návrh byl schválen
Starosta přistoupil k přednesení prvního bodu jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2015.
Záznam z průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice
k jednotlivým bodům schváleného programu
1. Nové pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Milovic
Starosta města informoval členy ZM, že na základě pracovního jednání ze dne 5. 1. 2015 předkládá návrh
usnesení o neschválení návrhu územního plánu Milovic, který dne 11. 9. 2014 předložil pořizovatel. Dále
starosta města předkládá členům ZM podklady ke schválení nových pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu Milovic.
Na podkladech pracoval pověřený zastupitel a výkonný pořizovatel.
Schválením těchto pokynů se jedná o splnění administrativního kroku, který je v souladu se stavebním zákonem.
Připomínky a námitky se v souladu se stavebním zákonem uplatňují ve fázi „návrhu“.
Na jednání ZM bude přítomen výkonný pořizovatel Ing. Ladislav Vich a zhotovitel doc. Ing. arch. Jakub Kynčl
Ph.D.
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Dosavadní přijatá usnesení RM/ZM:
Usnesení RM č. 615/2013, ze dne 11. 11. 2013:
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 8/2013, které se bude konat v pondělí dne
9. 12. 2013 od 18 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice –
Mladá, s tímto programem:
1. Schválení pokynů pro zpracování návrhu ÚP Milovic.
Usnesení RM č. 648/2013, ze dne 25. 11. 2013:
a) vzala na vědomí podklady ke schválení pokynů pro zpracování návrhu ÚP Milovic,
b) vrací podklady ke schválení pokynů pro zpracování návrhu ÚP Milovic na základě připomínek členů RM
pořizovateli ÚP k přepracování,
c) ruší usnesení RM č. 615/2013, ze dne 11. 11. 2013.
Usnesení ZM č. 15/2014, ze dne 27. 1. 2014:
a)
vzalo na vědomí
1.
informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným v přílohách tohoto usnesení:
 vyhodnocení veřejného projednání konceptu územního plánu Milovic (dále také jen „ÚP Milovic“), konaného
dne 15. listopadu 2012, uvedené v příloze č. 5,
 odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu ÚP Milovic, uvedené v příloze č. 2,
 záznam o průběhu veřejného projednání konceptu ÚP Milovic, konaného dne 15. listopadu 2012, uvedený v
příloze č. 4,
2.
stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“),
čj. 159132/2012/KUSK ze dne 29. listopadu 2012, ke konceptu ÚP Milovic podle § 48 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném ke dni 31. prosinec
2012 (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 3,
b)
schválilo pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Milovic, v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 49
odst. 3 stavebního zákona, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, které se týkají dokumentace konceptu
ÚP Milovic ze září 2012;
c)
uložilo starostovi města
1.
zabezpečit zpracování návrhu územního plánu Milovic v souladu se schválenými pokyny pro
zpracování návrhu ÚP Milovic ve dvou vyhotoveních,
2.
předat dokument „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Milovic – Doklady o pořizování a
schválení“ po jednom vyhotovení městu Milovice a dále výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH, s.r.o.,
a zhotoviteli návrhu územního plánu Milovic, společnosti KNESL+KYNČL s.r.o.,
3.
zpracovat registrační list územního plánu Milovic za etapu „KONCEPT“ a podat Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, návrh na vložení jeho dat do evidence územně plánovací
činnosti.
Pan starosta podal občanům výklad za pomocí prezentace, kde vysvětlil občanům postupně změny u všech 16
pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Milovic, vše je zaznamenáno v elektronickém záznamu, který je
přílohou.
Pan Ing. Jiří Hlaváček konstatoval, že by chtěl uvést do Zápisu, že je vlastníkem jednoho pozemku 133/1 v k. ú.
Milovice nad Labem, o výměře zhruba 1 ha, kterého se týká změna ÚP je na něm část obchvatu, část zeleně a
část zastaveného území jižně od Milovic tato změna není na žádost pana Ing. Hlaváčka.
Pan Ing. Vedral nejdříve měl připomínku k proceduře a vznesl protinávrh viz níže. Dále pan Ing. Vedral uvedl, že
by chtěl osvětlit změnu pokynu č. 11, která nebyla úplně jasně vysvětlena, a pan Ing. Vedral by k tomu chtěl dát
ještě další vysvětlení. Jedná se o bývalou cihelnu, kde v přední části byla zastavitelná plocha, kde je teď dům a
v zadní části byla zahrada a ta zahrada je předmětem nového pokynu a to z důvodu, že z nějakého neznámého
důvodu byla tato zahrada vypuštěna. Tato zahrada je součástí bývalé staré cihelny, jen pro zajímavost pan
Ing. Vedral uvedl, opukový lom a zbytky sklepů po cihelně a tyto prostory na jaře bude využívat občanské
sdružení přátelé a rodáci Milovic a pan Ing. Vedral zopakoval, že se jedná o formální chybu, kdy ta plocha, to
funkční využití zahrady vypadlo oproti současnému Územnímu plánu a oproti současné evidenci v katastru
nemovitosti. Dále konstatoval, že z důvodu zákona by chtěl uvést, že k tomuto pozemku má pan Ing. Vedral
vztah jako vlastník, tedy to ke změně č. 11.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Pan Lukáš Pilc vznesl protinávrh, aby ke všem pokynům, které prezentoval a vysvětlil pan starosta, podal své
vyjádření i pan doc. arch. Kynčl, zpracovatel územního plánu, předtím, než se bude hlasovat.
Strana 5 (celkem 8)

Starosta města nechal hlasovat o protinávrhu pana Lukáše Pilce:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Milovice
souhlasí s podáním vyjádření od pana doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, zpracovatele ÚP Milovic, ke všem novým
pokynům pro zpracování návrhu územního plánu Milovic.
Hlasování: pro 3 (Lukáš Pilc, František Vágner, Ing. Aleš Smeták), proti 0, zdržel se 12 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr.
Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc.
Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka).
Návrh nebyl schválen.
Pan Ing. Vladimír Vedral vznesl protinávrh, aby se doc. arch. Kynčl, zpracovatel ÚP Milovic vyjádřil pouze
k těm bodům ve věci nových pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Milovic, ke kterým budou dotazy.
Starosta města nechal hlasovat o protinávrhu pana Ing. Vladimíra Vedrala:
Usnesení č. 5/2015
Zastupitelstvo města Milovice
souhlasí, aby doc. arch. Kynčl, zpracovatel ÚP Milovic, se vyjádřil k jednotlivým dotazům ze strany zastupitelů
a případně veřejnosti připravených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Milovic.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna
Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav
Červinka), proti 2 (Lukáš Pilc, František Vágner), zdržel se 2 (Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Aleš Smeták).
Návrh byl schválen
Po diskuzi starosta města nechal hlasovat o přestávce mimo program.
Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje přestávku v čase od 19.05 do 19.10 hod.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna
Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav
Červinka), proti 2 (Lukáš Pilc, František Vágner), zdržel se 2 (Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Aleš Smeták).
Návrh byl schválen
Pan starosta po přestávce uvedl, že znovu prodiskutovali návrh vyjádření pořizovatele a zpracovatele ÚP Milovic
k novým pokynům a jelikož jsou zastupitelé otevřeni i k této variantě dotázal se, zda se chce vyjádřit pan
Ing. Vich, jako pořizovatel ÚP Milovic.
Pan Ing. Vich uvedl, že se bude vyjadřovat na věcné podněty, tedy obecně k tomu se vyjadřovat zatím nebude.
Dále pan starosta uvedl, že tato možnost bude dána i panu doc. Kynčlovi, aby se vyjádřil k 16 pokynům, které
byly uvedeny na jednání ZM, a tím mu pan starosta předává slovo.
Dále následovalo vyjádření pana doc. Kynčla za pomocí prezentace pana starosty.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Po diskuzi starosta města nechal hlasovat o přestávce mimo program.
Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje přestávku v čase od 20.35 do 20.45 hod.
Hlasování: pro 15 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František
Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý,
Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen
Po přestávce starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 8/2015
Zastupitelstvo města Milovice
nesouhlasí s návrhem územního plánu Milovic z 09/2014, který předložil dne 11. 9. 2014 pořizovatel, Městský
úřad Milovice, zastupitelstvu města k vydání ve formě opatření obecné povahy podle správního řádu, a v souladu
s § 54 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jej vrací pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání.
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Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna
Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav
Červinka), proti 3 (Lukáš Pilc, František Vágner, Ing. Aleš Smeták), zdržel se 1 (Mgr. Ludmila Šimková).
Návrh byl schválen
Pan starosta uvedl, že nejprve se bude hlasovat o formě hlasování. Starosta města navrhuje hlasovat en bloc,
(najednou). Dále se dotázal, zda má někdo protinávrh.
Ing. Aleš Smeták vznesl protinávrh, aby se hlasovalo o každém pokynu jednotlivě.
Starosta města nechal hlasovat o protinávrhu pana Ing. Smetáka:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje hlasovaní o každém pokynu k úpravě návrhu územního plánu Milovic jednotlivě.
Hlasování: pro 4 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Ing. Aleš Smeták), proti 4 (Ing. Jiří
Hlaváček, Patrik Roth, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), zdržel se 7 (Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala,
Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš).
Návrh nebyl schválen.
Starosta města nechal hlasovat o původním návrhu:
Usnesení č. 9/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje hlasování o pokynech k úpravě návrhu územního plánu Milovic en bloc.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna
Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav
Červinka), proti 2 (Lukáš Pilc, František Vágner), zdržel se 2 (Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Aleš Smeták).
Návrh byl schválen
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 10/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje pokyny k úpravě návrhu územního plánu Milovic z 05/2014 před jeho novým projednáním, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna
Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav
Červinka), proti 2 (Lukáš Pilc, František Vágner), zdržel se 2 (Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Aleš Smeták).
Návrh byl schválen
Starosta města předal slovo paní místostarostce, která předložila členům ZM další bod jednání.
2. Návrh dodatku č. 4, ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice
Místostarostka města uvedla, že návrh je předkládán na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace
Víceúčelové kulturní zařízení Milovice, v souladu s ustanovením § 35a § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 – 37a) a 39b)
zákona č. 250/000 S., o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů. Jedná se o doplnění článku II. zřizovací
listiny o bod č. 12 - velkoobchod a maloobchod. Tento přípis umožní organizaci zapsání stejného bodu do
výpisu z živnostenského rejstříku, na jehož základě bude možné nakupovat a prodávat v městské knihovně zboží
v rámci nově zřizovaného turistického a informačního centra (mapy, turistické známky a vizitky, drobné
upomínkové předměty atd.).
Dosavadní přijatá usnesení:
Bude projednáno RM dne 8. 1. 2015.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah rozpočtu:
Nebude dotčen.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
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Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 11/2015
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František
Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý,
Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen
Jednání bylo ukončeno v 21:08 hodin
Zapsali:

Tereza Vykoukalová
asistentka kanceláře starosty

Zpracoval:

………………………………….

Ing. Milan Pour
starosta města

……………………………………..

Petr Vobořil
tajemník MěÚ Milovice
…………………………………..

Zápis z jednání byl ověřen dne ……………..
Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Kristýna Bukovská …………………..

Mgr. Zdeněk Milata
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