Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2018
konaného dne 1. 10. 2018 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města,
Ing. Vladimír Vedral – radní města se dostaví v průběhu jednání.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
1. VZ „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Milovice“ Návrh na schválení Zadávací dokumentace ........... 1
2. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018/RM .................................................................................................. 2
3. Vánoční výzdoba ve městě Milovice v roce 2018 .......................................................................................... 2
4. Návrh na uzavření Městského úřadu dne 31. 12. 2018 ................................................................................... 3
5. Informativní zpráva – nepovolený výlep volebních plakátů .......................................................................... 3
Usnesení č. 487/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Ing. Vladimír Vedral – radní města se dostavil na jednání.
1.

VZ „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Milovice“ Návrh na schválení Zadávací dokumentace

Rada města na svém jednání dne 10. 9. 2018, Usnesení č. 447/2018 uložila Odboru správy majetku města a
investic, Oddělení správy majetku města připravit zadání veřejné zakázky na zajištění svozu a nakládání s odpady
(viz odst. Dosavadní přijatá usnesení). Na základě výše uvedeného předkládá Oddělení správy majetku města Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. správy majetku města“) Radě města návrh na vypsání
zadávacího veřejné zakázky nazvané ,,Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Milovice“. Předmětem plnění
veřejné zakázky je poskytování kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství města, tzn. zejména sběr,
svoz, přeprava, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je
uvedena v návrhu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady (dále jen „smlouva“). Podle
předpokládané hodnoty zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, která musí
být zadávána v otevřeném zadávacím řízení, podle § 56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ“). Podle předmětu plnění zakázky, se
podle ustanovení § 14 odst. 2 ZZVZ jedná o veřejnou zakázku na služby. Zadávací podmínky tj. návrh zadávací
dokumentace (včetně příloh) a návrh smlouvy byly, podle podkladů Odd. správy majetku města, zpracovány ve
spolupráci se společností Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00
Praha 10, která bude, v souladu s § 43 ZZVZ na základě smluvního vztahu - objednávky, zastupovat zadavatele
při provádění úkonů podle tohoto ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou výběru dodavatele,
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách (bude provádět
tzv. „administraci zadávacího řízení“). Jako jediné kriterium pro hodnocení nabídek, je navrhována jejich
ekonomická výhodnost, v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH,
v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je od 1. 1. 2019, smlouva na plnění
zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou. Úplné znění výše uvedených Zadávacích podmínek (včetně jejích
příloh) viz Přílohy tohoto návrhu. Formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude, v souladu s § 56 odst. 1
ZZVZ, odeslán elektronicky do Věstníku veřejných zakázek a do Ústředního věstníku Evropské unie (dle § 212,
odst. 3 písm. b) ZZVZ. Zadávací dokumentace na plnění zakázky bude, zveřejněna, v souladu s ustanovením § 53
odst. 1 zákona, na profilu zadavatele. Nabídky mohou být podány pouze elektronickou formou prostřednictvím
elektronického nástroje (tato povinnost platí od 18. 10. 2018).
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 488/2018
Rada města
a) schvaluje znění zadávacích podmínek, konkrétně Zadávací dokumentace (včetně jejích příloh) a návrhu
Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a
odstraňování odpadu - Milovice“, v předloženém znění,
b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43 ZZVZ, zastupovat
zadavatele při provádění úkonů podle tohoto ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky uvedené
pod písm. a) tohoto usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách (bude provádět tzv. „administraci zadávacího řízení“) společnost
Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10,
c) ukládá Oddělení správy majetku města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písmenem a)
tohoto usnesení ve spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2.

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018/RM

Ekonomické oddělení předkládá návrh rozpočtového opatření č.9/2018/RM:
Výdaje běžné:
3631 5169 – Veřejné osvětlení: Nákup služeb (montáž a demontáž vánočního osvětlení)
Z důvodu zajištění vánoční výzdoby v prostoru před radnicí je potřeba tuto položku navýšit, a to z kapitálové
položky 2219 6121 – Přesun zastávky TELECOM.
5311 5134 – Městská policie: Prádlo, oděv, obuv
Jedná se o zakoupení výstroje pro nového strážníka. Částka se přesouvá z položky 5311 5137 – Drobný hmotný
dlouhodobý majetek.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 489/2018
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č.9/2018/RM v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3.

Vánoční výzdoba ve městě Milovice v roce 2018

Odbor správy majetku města a investic – Oddělení správy majetku města (dále jen OSMMI) předkládá návrh
vánoční výzdoby ve městě Milovice v roce 2018. OSMMI navrhuje pronájem betlému před radnici města,
s umístěním před radnicí jako v loňském roce od firmy MK-mont Illuminations s.r.o. za cenu 66 550,- Kč včetně
DPH společně s dopravou. OSMMI dále navrhuje pronájem ozdob na hlavní vánoční strom u radnice na náměstí
30. června společně s montáží, demontáží a dopravou. Navrhované jsou dvě varianty:
I. varianta je od firmy Blachere – Illumination CZ s.r.o. za cenu 178 275,- Kč včetně DPH.
II. varianta je v kombinaci teplá bílá + červená od firmy MK-mont Illuminations s.r.o. za cenu
87 430,- Kč včetně DPH.
Z důvodu omezených finančních možností OSMMI doporučuje odsouhlasit pronájem vánočních ozdob varianty
II. od firmy MK-mont Illuminations s.r.o.
Pronájem vánoční výzdoby je v rozmezí od 30. 11. 2018 do 7. 1. 2019.
Vánoční stromy u kostela v ulici Mírová a v Benátecké Vrutici budou ozdobeny z loňské výzdoby vánočního
stromu před radnicí. Správce veřejného osvětlení pan Rypka výzdobu zkontroloval a konstatoval, že výzdoba je
v pořádku a bude možné ji použít na ozdobu stromů u kostela a v Benátecké Vrutici. Je nutné upozornit, že vánoční
výzdoba na těchto stromech nebude tak bohatá. Na každém stromě bude řetěz a několik PVC koulí v provedení
modré a stříbrné barvy. Na stromky před radnicí je naplánováno zakoupení LED světelných řetězů od firmy
Blachere – Illumination CZ s.r.o. za cenu 25 748,80,- Kč včetně DPH. Ozdoby na lampy veřejného osvětlení budou
použity původní. Montáž ozdob na lampy veřejného osvětlení, ozdobení stromu u kostela a v Benátecké Vrutici a
ozdobení stromků před radnicí provede správce veřejného osvětlení pan Rypka. Na tuto instalaci bude potřeba
vyčlenit částku cca. 100 000,- Kč, účtováno bude dle skutečných nákladů.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 490/2018
Rada města
a) bere na vědomí zprávu Odboru správy majetku města a investic informaci o připravované vánoční výzdobě,
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b) ukládá Odboru správy majetku města a investic zajistit pronájem betlému od firmy MK-mont Illuminations
s.r.o.,
c) schvaluje variantu II. pronájem ozdob na vánoční strom před radnicí od firmy MK-mont Illuminations s.r.o. za
cenu 87 430,- Kč včetně DPH.
d) ukládá Odboru správy majetku města a investic zajistit pronájem ozdob na vánoční strom před radnici dle
písmene c) tohoto usnesení.
e) ukládá Odboru správy majetku města a investic zakoupit LED světelné řetězy od firmy Blachere – Illumination
CZ s.r.o.
f) schvaluje ozdobení vánočních stromů u kostela v ulici Mírová a v Benátecké Vrutici výzdobou z vánočního
stromu u radnice z loňského roku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.

Návrh na uzavření Městského úřadu dne 31. 12. 2018

Kancelář úřadu předkládá návrh na uzavření Městského úřadu Milovice v pondělí 31. 12. 2018.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 491/2018
Rada města
schvaluje uzavření Městského úřadu Milovice dne 31. 12. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).

5.

Informativní zpráva – nepovolený výlep volebních plakátů

OSMMI, odd. SMM předkládá Radě města informativní zprávu o zjištěném nepovoleném výlepu volebních
plakátů na autobusových zastávkách. Dnešního dne byl zjištěn nepovolený výlep pěti plakátů volebních stran.
Jedná se o tři plakáty sdružení Změna pro lidi vylepených na zastávkách Telecom, Benátecká Vrutice-Armádní,
Benátecká Vrutice a dvou volebních plakátů strany KSČM na zastávkách Benátecká Vrutice.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 492/2018
Rada města
a) bere na vědomí informaci o nepovoleném výlepu plakátů,
b) schvaluje znění výzvy v přiloženém znění,
c) ukládá Kanceláři úřadu zveřejnit výzvu dle bodu b) na webové stránky a facebook města,
d) ukládá Odboru správy majetku města a investic zaslat výzvu k odstranění neoprávněného výlepu politickému
hnutí Změna pro lidi a politické straně KSČM.
e) ukládá Odboru správy majetku města a investic vymáhat škodu, která byla městu způsobena,
f) ukládá Odboru správy majetku města a investic podat oznámení o spáchaném přestupku příslušnému orgánu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne:3. 10. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 3. 10. 2018
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