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. 40/2018
konaného dne 12. 11. 2018 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, JUDr. Kristýna
Bukovská – radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města.
Omluven: Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
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2a) VZ „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Milovice“ Návrh na schválení složení členů komise ................ 2
2b) VZ „Technický dozor investora a zajištění BOZP při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce kulturního
domu Milovice“ Návrh na výběr dodavatele .......................................................................................................... 3
2c) Veřejná zakázka „Elektrický konvektomat až pro 40 x 11 GN“ Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele .... 4
3. Revokace usnesení RM č. 512/2018 ze dne 17. 10. 2018 .............................................................................. 6
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školy Kostička ......................................................................................................................................................... 6
Usnesení č. 532/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.

Pozemky ve vlastnictví města Milovice

1a) Návrh na znění Vyjádření města Milovice, jako účastníka územního nebo stavebního řízení
V souladu s unesením Rady města č. 120 d)/2018, přijatém na jejím jednání č. 8/2018 dne 14. 3. 2018 předkládá
Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) Radě města předkládá
návrhy Vyjádření k těmto žádostem, respekt projektovým dokumentacím:
1) Žádost V. Č. (č.j. SMM/10216/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Plynovodní přípojka pro
parc.č. 1170“ v k.ú. Milovice nad Labem, ve městě Milovice, v ul. Zátopkova, část Mladá, stavebník M. S.,
Semice,
2) Žádost Mgr. Z. M. (č.j. SMM/10012/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Vodovodní a
kanalizační přípojka pro parc. č. 572/19“ v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě Milovice, část Benátecká Vrutice,
stavebník Mgr. Z. M., Milovice,
3) Žádost M. M. (č.j. SMM/12139/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům na pozemku
parc.č. 745/73“ v k.ú. Milovice nad Labem, ve městě Milovice, v ul. Třešňová, část Milovice, stavebník M. M.,
Milovice,
4) Žádost B. S. (č.j. SMM/12182/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba apartmány,
Milovice“ na pozemku parc.č. 1769/20 v k.ú. Milovice nad Labem, ve městě Milovice, v ul. Lesní část Mladá,
stavebník B. S., Lysá nad Labem.
Rada města, po seznámení se s návrhy Vyjádření k výše uvedeným žádostem, respekt projektovým dokumentacím,
zpracovaných Odd. investic, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 533/2018
Rada města
schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti (osobní údaj vymazán) (č.j. SMM/10216/18) o vyjádření
k projektové dokumentaci stavby „Plynovodní přípojka pro parc.č. 1170“ v k.ú. Milovice nad Labem, ve městě
Milovice, v ul. Zátopkova, část Mladá, stavebník (osobní údaj vymazán), ve znění předloženém Oddělením
investic-Odboru správy majetku města a investic,
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 534/2018
Rada města
schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti (osobní údaj vymazán) (č.j. SMM/10012/18) o vyjádření
k projektové dokumentaci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro parc. č. 572/19“ v k.ú. Benátecká
Vrutice, ve městě Milovice, část Benátecká Vrutice, stavebník (osobní údaj vymazán) Milovice, ve znění
předloženém Oddělením investic-Odboru správy majetku města a investic,
Hlasování: pro 3, proti 1 (Mgr. Ondřej Matouš), zdržel se 0.
Usnesení č. 535/2018
Rada města
schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti (osobní údaj vymazán) (č.j. SMM/12139/18) o vyjádření
k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům na pozemku parc.č. 745/73“ v k.ú. Milovice nad Labem, ve
městě Milovice, v ul. Třešňová, část Milovice, stavebník (osobní údaj vymazán) Milovice, ve znění předloženém
Oddělením investic-Odboru správy majetku města a investic,
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
Usnesení č. 536/2018
Rada města
schvaluje Vyjádření města Milovice k žádosti (osobní údaj vymazán) (č.j. SMM/12182/18) o vyjádření
k projektové dokumentaci stavby „Novostavba apartmány, Milovice“ na pozemku parc.č. 1769/20 v k.ú.
Milovice nad Labem, ve městě Milovice, v ul. Lesní část Mladá, stavebník (osobní údaj vymazán) Lysá nad
Labem, ve znění předloženém Oddělením investic-Odboru správy majetku města a investic,
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2.

Veřejné zakázky

2a) VZ „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Milovice“ Návrh na schválení složení členů komise
Na základě jednání Rady města č. 36/2018 ze dne 1. 10. 2018, usnesení č. 488/2018 schválila Rada města znění
zadávacích podmínek, konkrétně Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) a návrh 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“. Dále vzala na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky byla, v souladu s § 43 ZZVZ,
zastupuje zadavatele při provádění úkonů podle tohoto ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky
společnost Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná
se o tzv. „administraci zadávacího řízení“). Společnost Arch consulting s.r.o. veřejnou zakázku již zveřejnila
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), datum otevírání obálek je stanoven na 19. 11. 2018
v 10,05 hodin. I když to zákon zadavateli výslovně neukládá, zadavatel může, ve smyslu § 42 odst. 1 ZZVZ, k
provádění úkonů podle tohoto ZZVZ pověřit komisi, přičemž při předpokládané hodnotě zakázky vyšší než 300
mil. Kč musí mít komise min. 5 členů. Na základě uvedeného Odd. správy majetku města navrhuje Radě města,
aby k provádění úkonů podle ZZVZ pověřila komisi, tuto komisi ustavila a jmenovala členy komise a náhradníky
členů komise.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Odboru správy majetku města a investic

2.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Oddělení kanceláře úřadu

3.

Petra Košátková

referentka Oddělení správy majetku města

4.

Ing. Dagmar Šmídová

projektový manažer Arch consulting

5.

Ing. Aleš Choutka

jednatel Arch consulting
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Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise

pozice

1.

Marcela Pokorná

vedoucí Oddělení ekonomického

2.

Libuše Kovářová

zástupce vedoucího Odboru správy majetku města a investic

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic

4.

Mgr. Alena Blumensteinová

právník Arch consulting

5.

Ing. Aneta Siobos

analytik Arch consulting

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 534/2018
Rada města
pověřuje, v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ k provádění úkonů podle ZZVZ, v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky ,,Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Milovice“ komisi, tuto komisi ustavuje a jmenuje členy komise
a náhradníky členů komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2b) VZ „Technický dozor investora a zajištění BOZP při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce
kulturního domu Milovice“ Návrh na výběr dodavatele
V souladu s usnesením Rady města č. 404/2018 přijatého na jejím jednání č. 28/2018 dne 13. 8. 2018 bylo zahájeno
zadávací řízení na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor investora a zajištění BOZP při
realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce kulturního domu Milovice“. Podle předmětu plnění zakázky, se dle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku na služby. Podle předpokládané hodnoty zakázky, se jedná
o podlimitní veřejnou zakázku, která musí být zadávána dle příslušných ustanovení ZZVZ. V souladu
s ustanovením § 52 ZZVZ je zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. Hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická
výhodnost nabídky, v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny, v souladu
s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ a v souladu s § 115 odst. 3 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky navazuje na termín zahájení plnění zakázky „Rekonstrukce
kulturního domu Milovice“. Výzva k podání nabídky (včetně jejich Příloh) na plnění zakázky byla, dne 21. 8.
2018, zveřejněna, v souladu s usnesením §53 odst. 1 ZZVZ, na profilu zadavatele a nad rámec požadavků ZZVZ
byla zároveň zaslána těmto šesti (6) dodavatelům:
pořadové
Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
1

AF Akcent, spol. s.r.o.

Vrchlického5283/54, 856 01 Jihlava

607 30 587

2

APRIS 3MP s.r.o.

Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

271 83 912

3

INFRAM a.s.

Praha 9, Peluškova 1407, PSČ 198 00

250 70 282

4

SIGIS s.r.o.

Kladno, Čechova 142, PSČ 272 01

629 66 847

5

SINGEEN a.s.

Jeremenkova 510/41, Podolí, 147 00 Praha 4

279 15 069

6

Vejvoda, spol. s. r. o.

Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7

615 04 815

Lhůta pro podání nabídek končila dne 17. 9. 2018 v 16:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě byli
doručeny obálky se dvěma (2) nabídkami těchto účastníků:
Pořadové číslo Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
nabídky
/jméno a příjmení/
1
REINVEST, spol. s.r.o
Praha 4 – Lhotka, K Novému dvoru 897/66
654 10 840
2
Vejvoda, spol. s. r. o.
Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
615 04 815
Komise, pověřená a ustavená Radou města k provádění úkonů zadavatele podle ZZVZ v rámci zadávacího řízení
této zakázky, doporučuje zadavateli uzavřít Příkazní smlouvu s účastníkem REINVEST, spol. s.r.o., IČ 654
10 840, se sídlem Praha 4 – Lhotka, K Novému dvoru 897/66, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
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ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 324 950,00 Kč s DPH, druhý
účastník podal pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti komise sepsala tyto dokumenty: Protokol o otevírání obálek v listinné podobě ze dne 17. 9. 2018 a
Zprávu o hodnocení nabídky, posouzení nabídek a kvalifikace ze dne 15. 10. 2018 (viz Přílohy tohoto návrhu).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 535/2018
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor investora a zajištění BOZP při realizaci
veřejné zakázky Rekonstrukce kulturního domu Milovice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,
(dále jen „ZZVZ“), splnily všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
b) rozhoduje na základě dokumentů zpracovaných komisí, pověřenou a ustavenou Radou města v souladu s § 42
odst. 1 ZZVZ, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník REINVEST, spol. s.r.o., IČ 654 10 840, se sídlem Praha 4 – Lhotka, K Novému dvoru 897/66,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 1 324 950 Kč s DPH, druhý účastník podal pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku,
to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2c) Veřejná zakázka „Elektrický konvektomat až pro 40 x 11 GN“ Návrh na rozhodnutí o výběru
dodavatele
Iveta Pelcová, ředitelka příspěvkové organizace města, Školní jídelna Milovice, Dukelská 320, požádala Oddělení
školatví, kultury a sociálních věcí (dále jen „OŠKS“) o vypsání zadávacího řízení na výběr dodavatele na
„Elektrického konvektomatu až pro 40 x 11 GN“. Vedoucí OŠKS Mgr. Andrea Fiřtová jako osoba uvedená
v článku 2 bodu 1.3 písm. c) směrnice města č. 2/2017 schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky, na dodávky s názvem „Elektrický konvektomat až pro 40 x 11 GN“ dále ustavila komisi a jmenovala
členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace
dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
je Elektrický konvektomat až pro 40 x 1/1 GN, podrobnější specifikace viz. příloha č. 4 (Výzvy k podání nabídky).
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na
dodávky v hodnotě od 100 001,- Kč bez DPH do 500 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017
Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s
dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Dne 29. 10. 2018 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
Na vinobraní 1792/55
1
InterGast a.s.
629 17 153
160 00 Praha 10 - Záběhlice
Náměstí E.F.Buriana 546/7, Kukleny
2
GAMA Fobos s.r.o.
252 62 947
500 04 Hradec Králové
Na
Štěpníku
32
3
Zich a spol., s.r.o.
267 47 251
Černožice nad Labem
Lhůta pro podání nabídek končila dne 7. 11. 2018 v 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě byly
doručeny obálky s nabídkou tří (3) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
a příjmení/
Na Štěpníku 32
1
Zich a spol., s.r.o.
252 67 027
503 04 Černožice nad Labem
Na vinobraní 1792/55
2
InterGast a.s.
629 17 153
160 00 Praha 10 – Záběhlice
Náměstí E.F.Buriana 546/7, Kukleny
3
GAMA Fobos s.r.o.
252 62 027
500 04 Hradec Králové
Komise se na svém jednání sešla dne 7. 11. 2017 v 12:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda jsou
označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání
obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky všech účastníků kontrole vyhověly. Následně hodnotící
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komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni
účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení
úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech účastníků požadavky na úplnost nabídky splnily.
Hodnotící komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
a konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická
výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech podmínek a
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Nabídková
cena
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
IČ
v Kč
účastníků
bydliště, místo podnikání
498 950,00Kč bez
DPH
1
629 17 153
603 729,50Kč
včetně DPH
539 900,00Kč bez
GAMA Fobos s.r.o.
DPH
2
Náměstí E.F.Buriana 546/7, Kukleny, 500 04 Hradec 252 62 027
653 279,00Kč
Králové
včetně DPH
540 000,00Kč bez
Zich a spol., s.r.o.
DPH
3
252 67 027
Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem
670
340,00Kč
včetně DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem InterGast a.s., IČ 629 17 153, se sídlem Na
vinobraní 1792/55, 160 00 Praha 10 - Záběhlice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 603 729,50 Kč včetně DPH (498 950,00 bez DPH),
ostatní účastníci podali pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, viz Přílohy.
Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
přijala toto usnesení:
Usnesení č. 536/2018
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Elektrický konvektomat až pro 40 x 11 GN“
zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání
veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a požadavky
zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník InterGast a.s., IČ 629 17 153, se sídlem Na vinobraní 1792/55, 160 00 Praha 10 - Záběhlice,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
603 729,50 Kč včetně DPH (498 950,00 bez DPH).
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Nabídková
cena
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
IČ
v Kč
účastníků
bydliště, místo podnikání
InterGast a.s.
Na vinobraní 1792/55, 160 00 Praha 10 - Záběhlice

1

InterGast a.s.
Na vinobraní 1792/55, 160 00 Praha 10 - Záběhlice

2

GAMA Fobos s.r.o.
Náměstí E.F.Buriana 546/7, Kukleny, 500 04 Hradec
Králové

252 62 027

3

Zich a spol., s.r.o.
Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem

252 67 027

5

629 17 153

498 950,00Kč
DPH
603 729,50Kč
včetně DPH
539 900,00Kč
DPH
653 279,00Kč
včetně DPH
540 000,00Kč
DPH

bez

bez

bez

670
340,00Kč
včetně DPH
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3.

Revokace usnesení RM č. 512/2018 ze dne 17. 10. 2018

Rada města usnesením č.291/2014 schválila poskytnutí návratné finanční výpomoci 29.003,- Kč paní (osobní údaj
vymazán), která dne 14. 5. 2014 podepsala dohodu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (viz příloha). K
dnešnímu dni bylo splaceno 26.003,- Kč. Po několika upomínkách zaslaných ekonomickým oddělením města
Milovice byla celá věc předána právnímu zástupci města, který taktéž zaslal paní (osobní údaj vymazán)
upomínku. Dne 29. 10. 2018 uhradila paní (osobní údaj vymazán) částku 300,- Kč a dne 9. 11. 2018 částku 200,Kč. Na základě vyjádření právního zástupce města navrhujeme revokovat usnesení Rady města a uzavřít splátkový
kalendář.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 537/2018
a) revokuje usnesení č. 512/2018, ze dne 17. 10. 2018,
b) schvaluje uzavření splátkového kalendáře dle návrhu právního zástupce města Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4.

Informace o odporodeji drobného zařízení z budovy KD 507

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy kulturního domu č.p. 507 předkládáme Radě města návrh na schválení
odprodeje drobného zařízení. Jedná se o lustry ve vstupní hale, včetně náhradních porcelánových krytů. Předměty
budou z důvodu rekonstrukce budovy demontovány a do nové budovy již nebudou použity. Na OSMMI se obrátil
pan (osobní údaj vymazán), který se zabývá výkupem a odvozem vyřazeného či nepotřebného majetku. Za dřevěné
podloží lustru nabídl částku 2000 Kč/kus a za porcelánové kryty nabídl cenu 50 Kč/kus. Celkem se jedná cca o
100 ks krytů.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 538/2018
Rada města
ukládá OSMMI zveřejnit nabídku na odprodej nepotřebného majetku (dřevěných lustrů, cca 100 ks porcelánových
krytů na světla a divadelních sedadel) na webových stránkách a facebooku města vč. Výzvy k podání cenové
nabídky, po dobu jednoho týdne
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5.

Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u
Mateřské školy Kostička

OŠKS předkládá žádost ředitelky Mateřské školy Kostička, příspěvkové organizace, Tyršova 1500, paní Mgr. Jany
Křišťanové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položek 5151 Voda o 20 000,Kč, 5153 Plyn o 45 000,- Kč, 5154 Elektřina o 20 000,- Kč, 5167 Služby školící a vzdělávací o 15 000,- Kč, 5171
Oprava a udržování o 20 000,- Kč, 5173 Cestovné o 5 000,- Kč a 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené o 35 000,Kč. A navýšení položek 5036 Knihy, uč. pomůcky, tisk o 55 000,- Kč, 5037 Drobný hmotný majetek o 80 000,- Kč
a odpisy o 20 000,- Kč. Přesuny finančních prostředků navazují na dovybavení sloučené MŠ U Veverek, v souladu
se Směrnicí 5/2012 a objektivní potřeby MŠ.
snížení
navýšení
5151

20 000

5136

55 000

5153

45 000

5137

80 000

5154

20 000

odpisy

20 000

5167

15 000

5171

20 000

5173

5 000

5179

30 000
155 000

155 000
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 539/2018
Rada města
doporučuje ZM schválit žádost ředitelky Mateřské školy Kostička, příspěvkové organizace, Tyršova 1500, paní
Mgr. Jany Křišťanové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položek 5151 Voda o
20 000,- Kč, 5153 Plyn o 45 000,- Kč, 5154 Elektřina o 20 000,- Kč, 5167 Služby školící a vzdělávací o 15 000,Kč, 5171 Oprava a udržování o 20 000,- Kč, 5173 Cestovné o 5 000,- Kč a 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
o 35 000,- Kč. A navýšení položek 5036 Knihy, uč. pomůcky, tisk o 55 000,- Kč, 5037 Drobný hmotný majetek
o 80 000,- Kč a odpisy o 20 000,- Kč. Přesuny finančních prostředků navazují na dovybavení sloučené MŠ U
Veverek, v souladu se Směrnicí 5/2012 a objektivní potřeby MŠ.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 11. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 14. 11. 2018
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