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. 4/2019
konaného dne 30. 1. 2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Mgr. Ludmila Šimková – místostarostka města, Mgr. Ondřej Matouš – radní
města, Stanislav Melichar – radní města, Mgr. Luboš Šafránek – radní města.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Pozemky ve vlastnictví města ........................................................................................................................ 1
1a) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 1397/5, 1397/23 a 1397/24, v k.ú. Benátecká Vrutice ...... 1
1b) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 1760 v k.ú. Milovice nad Labem a parc.č. 1401/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice ................................................................................................................................................... 2
1c) Žádost o zrušení usnesení Rady města č. 250 c)/2018 ze dne 16. 5. 2018 ........................................................ 3
2. Veřejné zakázky ............................................................................................................................................. 3
2a) Veřejná zakázka „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky
a k prokázání kvalifikace ........................................................................................................................................ 3
3. Komise Rady města ........................................................................................................................................ 5
3a) Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality .................................................................................. 5
4. Veřejná zakázka „Místní úprava komunikace ul. Višňová“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky ... 5
5. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ ................................................................................ 7
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Kostička, p. o. ............................................................................... 7
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 38/2019
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.

Pozemky ve vlastnictví města

1a) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 1397/5, 1397/23 a 1397/24, v k.ú. Benátecká Vrutice
Alois Salák DiS, IČ 712 56 555, se sídlem 284 03 Kutná hora - Sedlec, Sadová 191, na základě zmocnění
společností ČEZ Distribuce, a.s., v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice, č.j.
SMM/11900/18/Kra ze dne 5. 11. 2018 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1) k projektové dokumentaci stavby
„Milovice, Mladá, Armádní, kNN p.č. 1397/53“, číslo stavby IV-12-6023359, předložil Oddělení investic a
rozvoje, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví
města Milovice parc.č. 1397/5, 1397/23 a 1397/24 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí
stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou). Jedná se o vybudování
nové kabelové přípojky NN, pro připravovanou stavbu „BYTOVÉ DOMY MILOVICE - ul. Armádní, objekt
C9/C10“ napojené na stávající distribuční soustavu ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Navrhovaná trasa
kabelového vedení je patrná z mapových podkladů, tj. Snímek z katastrální mapy a Situační výkres (viz Příloha č.
2). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných pozemků umístit výše
uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako součást zařízení distribuční soustavy NN.
Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční
úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017,
usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace (vozovky
nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 1 000,00
Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2
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000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Předpokládaný rozsah
věcného břemene je cca 39 bm (z toho 17 bm uložení do komunikace a cca 22 bm uložení do zeleného pásu).
Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení
stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na
vyhotovení Geometrických plánů, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Na
základě výše uvedeného Odd. investic navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 39/2019
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost realizace stavby
„Milovice, Mladá, Armádní, kNN p.č. 1397/53“, č. stavby IV-12-6023359, na pozemcích ve vlastnictví města
Milovice parc.č. 1397/5. 1397/23 a 1397/24 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí
stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek:
- ve smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby dodrží
podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice, č.j. SMM/11900/18/Kra ze dne 5. 11. 2018,
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky
(respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
- jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování
věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice
č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení
do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy zařízení
distribuční soustavy a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí zařízení distribuční
soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená
finanční náhrada je bez DPH.
- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na
vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
1b) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 1760 v k.ú. Milovice nad Labem a parc.č. 1401/1 v
k.ú. Benátecká Vrutice
Společnost ELMEP s.r.o., IČ 264 61 811, se sídlem Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 556, okres Mělník,
PSČ 278 01, na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., v souladu s požadavky uvedenými ve
Vyjádření města Milovice, č.j. SMM/13002/18/Kra ze dne 23. 1. 2018 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1)
k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Lesní, p.č. 1769/123“, číslo stavby IV-12-6023711, předložila
Oddělení investic a rozvoje návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1760 v k.ú. Milovice nad Labem a parc.č. 1401/1 v k.ú.
Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s.
(jako budoucí stranou oprávněnou). Jedná se o vybudování nové kabelové přípojky NN, pro připravovanou stavbu
rodinných domů na pozemku parc.č. 1769/123 v k.ú. Milovice nad Labem, napojené na stávající distribuční
soustavu ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Navrhovaná trasa kabelového vedení je patrná z mapových podkladů,
tj. Snímek z katastrální mapy a Situační výkres (viz Příloha č. 2). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., do předmětných pozemků umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu
provozovat jako součást zařízení distribuční soustavy NN. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené
(na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena
podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na
jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do
zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným
povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 1 000,00 Kč/započatý m 2 zastavění plochy postavením nadzemních
částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená
finanční náhrada je bez DPH. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 95 bm (z toho cca 16 bm uložení do
komunikace a cca 79 bm uložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle
Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za
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vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Odd. investic navrhuje Radě města
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 40/2019
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost realizace stavby
„Milovice, Lesní, p.č. 1769/123“, č. stavby IV-12-6023711, na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č.
1760 v k.ú. Milovice nad Labem a parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí
stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek:
- ve smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby dodrží
podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice, č.j. SMM/13002/18/Kra ze dne 23. 1. 2019,
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky
(respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
- jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování
věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice
č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení
do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy zařízení
distribuční soustavy a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí zařízení distribuční
soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená
finanční náhrada je bez DPH.
- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na
vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
1c) Žádost o zrušení usnesení Rady města č. 250 c)/2018 ze dne 16. 5. 2018
Rada města na svém jednání č. 17/2018 dne 16. 5. 2018 usnesením č. 250 c)/2018 schválila Vyjádření města
Milovice k žádosti M. M. č.j. SMM/3792/18 (kopie žádosti viz Příloha č. 1) o souhlas s provedením výměny
stávajícího kuchyňského okna v přízemí bytového domu v ul. Letecká, v části Milovice, za balkonové dveře pro
možnost vstupu na pozemek ve vlastnictví města pomocí dřevěných přenosných schůdků při splnění určených
podmínek. Vyjádření (kopie Vyjádření viz Příloha č. 2) bylo paní M. odesláno e-mailem dne 21. 5. 2018. Dne
31. 5. bylo doručeno Odvolání paní M. proti rozhodnutí Rady města (kopie Odvolání viz Příloha č. 3). Rada města
na svém jednání č. 25/2018 dne 23. 7. 2018 Odvolání paní M. projednala s tím, že trvá na svém původním usnesení.
Oznámení o usnesení Rady města bylo paní M. odesláno. Dne 5. 9. 2018 byl doručen dopis od advokátky,
zastupující paní M., Mgr. J. Š., ve kterém reaguje na učené podmínky souhlasu města s provedením výměny okna
za balkonové dveře (kopie dopisu viz Příloha č. 4) a žádá o zrušení podmínek uvedených pod písm. a). Rada města,
po seznámení se s dopisem advokátky zastupující paní M., přijala toto usnesení:
Usnesení č. 41/2019
Rada města
a) ruší usnesení Rady města č. 250 c)/2018, přijaté na jednání Rady města č. 17/2018/ dne 16. 5. 2018,
b) schvaluje nový text Vyjádření města Milovice k žádosti M. M. (č.j. SMM/3792/18), Milovice, o souhlas
s provedením výměny stávajícího kuchyňského okna v přízemí bytového domu č.p. 408/2 v ul. Letecká, v části
Milovice, za balkonové dveře pro možnost vstupu na pozemek ve vlastnictví města pomocí dřevěných přenosných
schůdků, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2.

Veřejné zakázky

2a) Veřejná zakázka „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“ Návrh na schválení Výzvy k podání
nabídky a k prokázání kvalifikace
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je zařazena investiční akce „Rekonstrukce komunikací a chodníků sídliště Balonka“. Jedná se o výstavbu komunikací a parkovacích stání v těchto lokalitách:
• lokalita 1 - vnitrobloková komunikace propojující ulice Dukelskou, Lomenou a Mírovou před bytovými domy
č.p. 344, 345 a 346, včetně nových parkovacích stání,
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• lokalita 2 - vnitrobloková komunikace před bytovými domy č.p. 366, 367, 368, 369 a 370 v ul. Dukelská,
včetně nových parkovacích stání a nová parkovací stání u bytových domů č.p. 400 v ul. Letecká a č.p. 401 v ul.
Družstevní (stávající panelová komunikace propojující ul. Dukelskou s ul. Leteckou bude zrušena),
• lokalita 3 - komunikace v ul. Dvořákova propojující ul. Suchardovu s ul. Leteckou, včetně nových parkovacích
stání a nová vnitrobloková komunikace před bytovými domy č.p. 341, 342, 343 a 340 v ul. Dvořákova,
• nová parkovací stání ve vjezdu do areálu MŠ U Broučků, Dukelská 320, včetně vybudování nového tzv.
dlouhého zpomalovacího prahu v ul. Dukelská.
Jednotlivé lokality jsou zakresleny v Situačních výkresech (viz Příloha č. 5).
Pro možnost provedení této investiční akce předkládá Oddělení investic a rozvoje Radě města ke schválení návrh
na vypsání zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky nazvané „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“.
Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „Revitalizace lokality sídliště Balonka, Milovice“
v rozsahu podle Projektové dokumentace změny stavby před dokončením a Položkového soupisu prací, oboje
zpracované společností PSK TUZAR s.r.o, IČ 256 04 678, se sídlem Praha 5, Ostrovského 11, PSČ 150 00,
v souladu s podmínkami uvedenými:
a) v Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením pro stavbu „Revitalizace lokality Sídliště Balonka,
Milovice“ vydaném Odborem dopravy MěÚ Lysá nad Labem (jako příslušným silničním stavebním úřadem), č.j.
MULNL-OD/62077/2018/Uh, ze dne 3.10. 2018 (nabytí právní moci dne 20. 10. 2018),
b) v Usnesení Oprava zřejmých nesprávností pro stavbu „Revitalizace lokality Sídliště Balonka, Milovice“, č.j.
MULNL-OD/64877/2018/Uh ze dne 5.10. 2018 (nabytí právní moci dne 24. 10. 2018), týkajícího se vyše
uvedeného Rozhodnutí,
Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele zajistit, před zahájením prací, v součinnosti se správci sítí
vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců
sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Součástí plnění zakázky je rovněž zajištění
přechodného dopravního značení (dopravních značek) po dobu provádění prací, přičemž Stanovení přechodné
úpravy provozu z důvodu umístění provizorního dopravního značení zajistí zadavatel. Podle předpokládané
hodnoty zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která musí být zadávána
dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále
jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 52 zákona lze zakázku zadávat ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona. Podle předmětu plnění zakázky, se dle ustanovení § 14 odst. 3 a § 22 zákona jedná o veřejnou zakázku
na stavební práce. Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky bude zveřejněna, v souladu
s ustanovením § 53 odst. 1 zákona, na profilu zadavatele. Odd. investic navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti, v souladu s § 114 odst. 1 zákona, v tomto případě podle nejnižší nabídkové
ceny, v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona a v souladu s § 115 odst. 3 zákona podle nejnižší nabídkové
ceny včetně DPH. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky, s vazbou na klimatické podmínky je květen
2019, na pokyn zadavatele k převzetí staveniště, předpokládané ukončení plnění je max. listopad 2019). Vzhledem
k tomu, že podle požadavků společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je pro možnost realizace stavby nutné zajistit
přeložku části stávajících kabelových rozvodů NN na náklady města, přičemž tato přeložka je samostatnou
stavbou, kterou bude realizovat společnost ČEZ Distribuce, a.s., město si v Zadávacích podmínkách vyhrazuje
dobu plnění zakázky změnit. Část Zadávacích podmínek, tj. návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace a návrh Smlouvy o dílo byly zpracovány ve spolupráci se společností Allo Tender s.r.o., IČ 246 58 031,
se sídlem Radlická 2000/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, která bude, v souladu s § 43 zákona na základě smluvního
vztahu - objednávky, zatupovat zadavatele při provádění úkonů podle tohoto zákona 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“). Úplné znění výše uvedených
Zadávacích podmínek viz Přílohy č. 1 až 3. I když to zákon zadavateli výslovně neukládá, zadavatel může, ve
smyslu § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle tohoto zákona pověřit komisi, přičemž při předpokládané
hodnotě zakázky vyšší než 300 mil. Kč musí mít komise min. 5 členů. Na základě uvedeného Odd. investic
navrhuje Radě města aby k provádění úkonů podle zákona 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. Jiří Hlaváček

člen Zastupitelstva města

2.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Odd. investic a rozvoje

3.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Oddělení kanceláře úřadu
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Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise

pozice

1.

Mgr. Ondřej Matouš

člen Rady města

2.

Milan Kraus

zástupce vedoucího Odd. investic a rozvoje

3.

Marcela Pokorná

vedoucí Oddělení ekonomického

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 42/2019
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“, která bude zadávána ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), v předloženém znění,
b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43 zákona, zastupovat
zadavatele při provádění úkonů podle zákona 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
společností Allo Tender s.r.o., IČ 246 58 031, se sídlem Radlická 2000/3, Smíchov, 150 00 Praha 5,
c) ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto
usnesení ve spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení,
d) pověřuje, v souladu s § 42 odst. 1 zákona k provádění úkonů podle tohoto zákona, v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení komisi, tuto komisi ustavuje a jmenuje členy komise a
náhradníky členů komise. Složení komise je přílohou tohoto návrhu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3.

Komise Rady města

3a) Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Starosta města předal slovo Mgr. Luboši Šafránkovi, předsedovi Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality, aby seznámil členy Rady města se zápisem č. 1/2019 ze dne 24. 1. 2019
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 43/2019
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 1/2018 z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality ze dne
24. 1. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4.

Veřejná zakázka „Místní úprava komunikace ul. Višňová“ Návrh na schválení Výzvy k podání
nabídky

Město Milovice nechalo v roce 2016 zpracovat Studii stavby „DOPRAVA V KLIDU V SÍDLIŠTI SPOJOVACÍ“,
která řeší místní úpravy komunikací v ulicích Višňová, Komenského, Braniborská a Spojovací v části Mladá,
s ohledem na současný i budoucí provoz ZŠ Juventa a prováděnou rekonstrukci bytových domů na pozemcích
parc.č. st. 594 a 595 v k.ú. Benátecká Vrutice, tj. zejména zvýšení bezpečnosti chodců (uvedená Studie je přílohou
č. 1 tohoto návrhu). Jedná se o změnu vodorovného a svislého dopravního značení v lokalitě, vybudování nových
tzv. dlouhých zpomalovacích prahů, na kterých budou umístěny přechody pro chodce, respekt. místa pro
přecházení chodců a úpravu stání pro kontejnery na komunální odpad. Část uvedených místních úprav byla
provedena v roce 2017. Pro možnost provedení dalších místních úprav v letošním roce, předkládá Oddělení
investic a rozvoje Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky nazvané
„Místní úprava komunikace ul. Višňová“. Předmětem plnění zakázky je provedení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci ve smyslu zákona č. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
právních předpisů v rozsahu podle projektové dokumentace (PD) a neoceněného Soupisu prací, oboje zpracované
společností ALL Projekt s. r.o., IČ 038 33 861, se sídlem Dr. E. Beneše 1111, 277 11 Neratovice (uvedená PD je
přílohou č. 5 tohoto návrhu). Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele zajistit, před zahájením prací,
v součinnosti se správci sítí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání
příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Součástí plnění
zakázky je rovněž zajištění přechodného dopravního značení (dopravních značek) po dobu provádění prací,
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přičemž Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umístění provizorního dopravního značení zajistí
zadavatel. Zakázka bude realizována na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které
bude vydávat příslušný silniční úřad, tj. Odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem podle podmínek uvedených ve
stanovisku Dopravního inspektorátu Policie České republiky Nymburk. Vzhledem k předpokládané hodnotě
zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce. Odd. investic navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi - lze tak zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od 1 500 001,00 Kč do 6
000 000,00 Kč bez DPH (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. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána
pěti (5) dodavatelům (návrh Seznamu dodavatelů viz Příloha č. 3), zároveň bude zveřejněna na Úřední desce MěÚ
Milovice a nad rámec Směrnice i na Profilu zadavatele. Odd. investic navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny podle
jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech
podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Předpokládaný termín plnění zakázky je červen až
srpen 2019, tj. období letních školních prázdnin.
Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky, včetně jejích Příloh, viz Přílohy č. 2 a č. 3 tohoto návrhu. Dále
Odd. investic navrhuje Radě města, aby dle článku 8 písm. c) Směrnice, 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 podaných v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Odd. investic a rozvoje

2.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Oddělení kanceláře úřadu

3.

Petra Mejzlíková

referentka Odd. investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise

pozice

1.

Milan Kraus

zástupce vedoucího Odd. investic a rozvoje

2.

Libuše Kovářová

zástupce vedoucího Odd. správy majetku města

3.

Sandra Jindráčková

referentka Odd. investic a rozvoje

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 44/2019
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Místní úprava komunikace ul. Višňová“, která bude zadávána v souladu s článkem 8
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, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, v předloženém znění,
b) ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto
usnesení, po získání Stanoviska Dopravního inspektorátu Policie České republiky Nymburk k navrhované místní
úpravě komunikace,
c) schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro kontrolu a otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení, veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, v předloženém znění,
d) schvaluje, že následná směrovost silnic, rozmístění parkovacích stání a úprava chodníků, přechodů, ale i
termíny provedení prací budou vycházet z návrhu Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality ze dne
24. 1. 2019, bod 5, písm. b), c), d), g), h) a i), s tím, že tento návrh nezasahuje do zamýšlených významných
stavebních prací, které mají být předmětem výše uvedené veřejné zakázky, ale týká se převážně úpravy dopravního
značení, a to jak svislého, tak vodorovného. Další úpravy dle návrhu komise mohou být případně provedeny
s časovým odstupem v rámci nové veřejné zakázky.
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e) ukládá Oddělení investic a rozvoje zapracovat navrhované změny Komisí pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality (viz bod d) pro studie „DOPRAVA V KLIDU V SÍDLIŠTI SPOJOVACÍ“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5.

Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“, která byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice dne 16. 1. 2019, Občanským sdružením LUNGTA,
Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, celosvětové kampani „Vlajka pro Tibet“, která vznikla v polovině devadesátých let
v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke
kampani připojuje pravidelně od roku 1996 a v loňském roce ji v ČR podpořilo 737 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. Dne 10. 3. 2019 si připomeneme 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Podrobné
informace a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách: www.tibinfo.cz.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 45/2019
Rada města
a) bere na vědomí informativní zprávu o Celosvětové kampani „Vlajka pro Tibet“,
b) schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019 jako výraz solidarity s tibetským lidem před radnici
města Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Stanislav Melichar).
6.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Kostička, p. o.

OŠKS předkládá Radě města návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Milovice, nám. 30. června
508, Milovice – Mladá a Mateřskou školou Kostička (dále jen MŠ), Tyršova 1500, Milovice – Mladá, týkající se
přidání prostor Mateřské školy U Veverek, která je od 1.9.2018 novým školským zařízením MŠ Kostička:
1. Přidání prostor v budově s číslem popisným, stavba občanského vybavení č.p. 581 stojící na pozemku
parcelní číslo st. 599 o výměře 1141 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Benátecká Vrutice
2. Přidání oploceného dětského hřiště stojícího na pozemku parcelní číslo 1771
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 46/2019
Rada města
schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Milovice, nám. 30. června 508, Milovice –
Mladá a Mateřskou školou Kostička, Tyršova 1500, Milovice – Mladá.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 1. 2019
Zápis byl ověřen podpisy dne: 5. 2. 2019
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