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. 6/2019
konaného dne 13. 2. 2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
_______________________________________________________________________________________
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 53/2019
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.

Bytové prostory ve vlastnictví města

1a) Návrh na ukončení nájemní smlouvy k bytu v ul. Topolová, Milovice – Mladá
Dne 29.05.2017 byla uzavřena nájemní smlouva mezi městem Milovice a paní V. K. na pronájem bytu v ul.
Topolová, Milovice část Mladá, a to na dobu určitou, a to do 31.05.2018. Tato Smlouva měla být prodloužena
Dodatkem č.1., k jehož podpisu již nedošlo. Na byt byla složena peněžitá jistota ve výši 22 650 Kč. Nájemné a
služby nejsou řádně a včas hrazeny. Dluh ke dni 31.01.2019 je ve výši 64 497 Kč. Na existenci dluhu byla paní K.
pravidelně upozorňována zasíláním upomínek. Celá situace byla s ní několikrát řešena i osobně. Vzhledem
k tomu, že paní K. neplní řádně své povinnosti nájemce, je Radě města předkládám návrh na schválení ukončení
nájmu z důvodu porušení nájemní smlouvy v čl. V. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním, odst. 4.-
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povinnost hradit nájemné. Vzhledem k tomu, že nehrazení nájemného je hrubým porušením nájemní smlouvy lze
tuto Smlouvu, dle čl. VI.B Skončení nájmu výpovědí bez výpovědní doby, odst. 2, vypovědět bez výpovědní doby.
S uvolněným bytem bude nakládáno v souladu se Směrnicí č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Milovice, v platném znění. Z uvedených důvodů předkládá Oddělení správy majetku města Radě města
návrh na ukončení nájemní smlouvy a vydání usnesení vedoucí k vrácení bytu zpět pronajímateli.
Usnesení č. 54/2019
Rada města
a) bere na vědomí zprávu o platbách a výši dluhu na nájemném a službách k bytu v ul. Topolová, Milovice část
Mladá,
b) schvaluje podání výpovědí z nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice část Mladá ke dni 28.02.2019 bez výpovědní
lhůty,
c) ukládá Odd. SMM zaslat nájemci bytu ulice Topolová, Milovice-Mladá, výpověď z nájmu bytu a vyzvat jej
k jeho vyklizení a předání shora uvedeného bytu do 31.03.2019 zpět pronajímateli a uzavřít s nájemcem Dohodu
o uznání dluhu na částku odpovídající aktuální dlužné částce, vč. případného vyúčtování služeb za užívání bytu za
rok 2018, které proběhne v roce 2019 a vyúčtování služeb za užívání bytu za rok 2019, které proběhne v roce
2020.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2.

Pozemky ve vlastnictví města

2a) Návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu pozemků ve vlastnitví Města Milovice, na kterých stojí budovy
řadových garáží ve vlastnictví Q-BYT Čelákovice spol. s r.o.
V souladu s usnesením Rady města č. 11/2019, ze dne 9. 1. 2019, byl dne 21. 1. 2019 na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněn Záměr o pronájmu nemovitostí v k.ú. Milovice nad Labem, v tomto znění (kopie zveřejněného
Záměru viz Příloha č. 1):
ZÁMĚR O PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ
v katastrálním území Milovice nad Labem
Pozemků (zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. 1208/1 o výměře 40 m2, 1208/8 o výměře 19 m2, 1208/10 o výměře
25 m2, 1208/12 o výměře 18 m2, 1208/13 o výměře 19 m2 a 1208/20 o výměře 19 m2,
Pozemků (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 1209/10 o výměře 25 m2, 1209/12 o výměře 18 m2, 1209/13 o výměře
19 m2, 1209/21 o výměře 24 m2, 1209/23 o výměře 24 m2 a 1209/24 o výměře 18 m,
Pozemků (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 1211/5 o výměře 25 m 2, 1211/21 o výměře 25 m2, 1211/22 o výměře
25 m2 a 1211/25 o výměře 19 m2,
Všechny pozemky jsou zapsány na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem (695190),
vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Jedná se o pozemky ve
městě Milovice, ul. V Konírnách, část Mladá, na kterých jsou postaveny stavby – budovy bez čp/če – řadových
garáží, které jsou ve vlastnictví společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., IČ 629 58 887, se sídlem Čelákovice,
J. Zeyera 1697, PSČ 250 88, jak je zapsáno na LV č. 688 pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem
(695190), vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Podle platného
Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4.
2016 a účinného od 5. 5. 2016, jsou předmětné pozemky umístěny v ploše označené jako SC, tj. Plochy smíšené
obytná v centrech měst, konkrétně v ploše SC 3013.
Ve Smlouvě o nájmu budou, mimo jiné, uvedeny tyto podmínky
• nájemcem bude společnost Q-BYT Čelákovice spol. s.r.o., IČ 629 58 887, se sídlem Čelákovice, J. Zeyera 1697,
PSČ 250 88,
• nájemné je stanoveno ve výši 51,60 Kč/m2/rok (50,00 Kč/m2/rok podle Ocenění nemovitosti – Odhadu tržní
hodnoty č. 2/7/2013 ze dne 15. 7. 2013 + 1,60 Kč, tj. nárůst míry inflace odvozený od úhrnného indexu
spotřebitelských cen, vyhlášeného příslušným statistickým úřadem za uplynulé období) a bude k němu připočítána
zákonná sazba DPH, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
právních předpisů,
• Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s platností a účinností od 1.
1. 2019,
• od roku 2020 se bude nájemné zvyšovat o roční nárůst míry inflace odvozený od úhrnného indexu
spotřebitelských cen, vyhlášený příslušným statistickým úřadem za uplynulý rok.
Uzávěrka pro podání připomínek, nebo námitek k Záměru byla dne 8. 2. 2019 (pátek) v 10:30 hodin v podatelně
MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka ani námitka. Na základě výše
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uvedeného Oddělení investic a rozvoje doporučuje Radě města uzavření Smlouvy o nájmu předmětných pozemků
schválit, za podmínek uvedených ve zveřejněném Záměru o jejich pronájmu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 55/2019
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu nemovitostí v k.ú. Milovice nad Labem, to je pozemků, na kterých stojí
budovy řadových garáží ve vlastnictví společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s.r.o.:
- pozemků (zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. 1208/1 o výměře 40 m2, 1208/8 o výměře 19 m2, 1208/10 o
výměře 25 m2, 1208/12 o výměře 18 m2, 1208/13 o výměře 19 m2 a 1208/20 o výměře 19 m2,
- pozemků (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 1209/10 o výměře 25 m2, 1209/12 o výměře 18 m2, 1209/13 o
výměře 19 m2, 1209/21 o výměře 24 m2, 1209/23 o výměře 24 m2 a 1209/24 o výměře
18 m2,
2
- pozemků (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 1211/5 o výměře 25 m , 1211/21 o výměře 25 m2, 1211/22 o
výměře 25 m2 a 1211/25 o výměře 19 m2, za podmínek uvedených v Záměru o jejich pronájmu, zveřejněném na
Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 21. 1. 2019 do 8. 2. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2b) Návrh na uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a
Městem Milovice
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 92/2017 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) byla,
dne 16. 11. 2017, uzavřena Plánovací smlouva mezi společností společnosti ASM – TRADE spol. s.r.o., IČ 257
80 115, se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00 a Městem Milovice, pro možnost realizace stavby s názvem
„Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi“ (kopie uzavřené
Plánovací smlouvy viz Příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že platnost Plánovací smlouvy skončila 16. 11. 2018
(podle data jejího zveřejnění v registru smluv pak 9. 12. 2018) předložil zástupce společnosti ASM TRADE spol.
s r.o. žádost o uzavření aktualizované Plánovací smlouvy spolu s jejím návrhem (kopie žádosti viz Příloha 2). Na
základě uvedeného Oddělení investic a rozvoje předkládá Radě města návrh aktualizované Plánovací smlouvy, ve
které jsou změny oproti původně uzavřené smlouvě barevně vyznačeny (návrh aktualizované Plánovací smlouvy
viz Příloha 3).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 56/2019
Rada města
a) bere na vědomí žádost společnosti ASM – TRADE spol. s.r.o., IČ 257 80 115, se sídlem Praha 6, Tibetská
806/2, PSČ 160 00, o uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi touto společností a Městem Milovice pro
možnost realizace stavby s názvem „Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na bytový dům
s doplňkovými funkcemi“, v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi
společností ASM – TRADE spol. s.r.o., IČ 257 80 115, se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00 a Městem
Milovice pro možnost realizace stavby s názvem „Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na
bytový dům s doplňkovými funkcemi“ v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2c) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku parc.1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem
V souladu s usnesením Rady města č. 452 b) /2014 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) byla, dne 31. 7. 2014,
uzavřena Smlouva o nájmu pozemku (dále jen „Smlouva o nájmu“) mezi Městem Milovice (jako pronajímatelem)
a I. S. (jako nájemcem), jejímž předmětem je nájem části pozemku parc.č. 1769/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú.
Milovice nad Labem o výměře 90 m2 (kopie Smlouvy o nájmu viz Příloha č. 1). Předmětný pozemek slouží pro
umístění letní zahrádky (v období od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku) pro návštěvníky cukrárny Café de Flore,
jejímž provozovatelem je paní St., umístěné v budově postavené na pozemku parc.č. 1769/300 v ul. V Konírnách,
část Mladá. Oddělení investic a rozvoje (dále jen „Odd. investic a rozvoje“) byla doručena žádost I. S. o ukončení
Smlouvy o nájmu dohodou, vzhledem k tomu že provoz cukrárny ukončila (kopie žádosti viz Příloha 2).
K uvedené žádosti Odd. investic a rozvoje uvádí, že v souladu s usnesením Rady města č. 452 a)/2014 (viz odst.
Dosavadní přijatá usnesení) byla, dne 31. 7. 2014, uzavřena Smlouva o výpůjčce nemovitosti (dále jen „Smlouva
o výpůjčce“) mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a I. S. (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku parc.č. 1769/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem o výměře cca 277 m2 pro
možnost umístění herních prvků dětského hřiště pro děti návštěvníků cukrárny Café de Flore (kopie Smlouvy o
výpůjčce viz Příloha č. 3). Na základě uvedeného Odd. investic a rozvoje doporučuje Radě města schválit ukončení
obou Smluv dohodou, ke dni 15. 2. 2019 a Protokolárně převzít předmětné části pozemku do správy města
Milovice.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 57/2019
Rada města
a) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené dne 31. 7. 2014 mezi Městem Milovice (jako
pronajímatelem) a I. S., IČ 686 17 801, Milovice – Mladá, Topolová 908, 289 24 Milovice (jako nájemcem), jejímž
předmětem je nájem části pozemku parcích. 1769/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem,
dohodou ke dni 15. 2. 2019,
b) schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce nemovitosti, uzavřené dne 31. 7. 2014 mezi Městem Milovice (jako
půjčitelem) a I. S., IČ 686 17 801, Milovice – Mladá, Topolová 908, 289 24 Milovice (jako vypůjčitelem), jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1769/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem,
dohodou ke dni 15. 2. 2019,
c) ukládá Oddělení správy majetku města Protokolárně převzít předmětné části pozemku do správy města, ve
smyslu ustanovení výše uvedených Smluv.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3.

Veřejné zakázky

3a) Veřejná zakázka „Správa objektu čp. 581 ul. Komenského a objektu čp. 347 a 348 ul. Dukelská“ Návrh
na rozhodnutí o výběru dodavatele
Rada města na svém jednání č. 1/2019 dne 9. 1. 2019 svým usnesením č. 14/2019 schválila Zadávací podmínky
na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem „Správa objektu čp. 581 ul. Komenského a objektu čp. 347 a 348
ul. Dukelská“ 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
zakázky je zajištění celoroční správy, údržby a služeb spojených s užíváním objektů v ul. Komenského 581 a
Dukelská 347 a 348 (správa plynových kotelen včetně zajištění nutných revizí a kontrol, zajištění revizí
elektroinstalace a hromosvodů, zajištění vyúčtování služeb jednotlivým uživatelům nebytových prostor).
Podrobně je předmět zakázky specifikován v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky. Podle
předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby, která je zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby
v hodnotě od 500 001,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 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 21. 1. 2019 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/
Masarykovo náměstí 1/6
1
Brandýsko-Boleslavská městská a.s.
250 01 Brandýs nad Labem – Stará 042 85 638
Boleslav
Praha
9
–
Černý
most
2
CONTEXT CONSULT s.r.o.
283 88 852
Bobkova 747, PSČ 198 00
Jaselská
65/10
3
DOMOS spol. s r.o.
457 18 661
293 01 Mladá Boleslav
Sídliště
1447/28
4
Ivana Crhová
431 47 895
289 22 Lysá nad Labem
Schofflerova
2051/34
5
Správa nemovitostí CRUX s.r.o.
051 51 783
130 00 Praha 3 - Žižkov
Lhůta pro podání nabídek končila dne 4.2.2019 z důvodu podání vysvětlení ZD byla lhůta pro podání nabídek
prodloužena do 7. 2. 2019 do 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě byla doručena obálka
s nabídkou jednoho (1) účastníka:
Obchodní firma – název /jméno a
Účastník
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
příjmení/
Jaselská 65/10
1
DOMOS spol. s r.o.
457 18 661
293 01 Mladá Boleslav
Komise se na svém jednání sešla dne 7. 2. 2019 ve 13:00 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručená obálka s nabídkou je řádně uzavřená a zda je
označená názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání
obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídka účastníka kontrole vyhověla. Následně hodnotící komise
provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že účastník požadavky
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zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnil. Následovalo posouzení úplnosti nabídky,
hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka požadavky na úplnost nabídky splnila. Hodnotící komise dále
nabídku posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že
nabídková cena účastníka 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. Nabídková cena byla stanovena na základě
měsíčních plnění, viz tabulka. Celková nabídková cena za celé 4 roky plnění činí 1 643 664,00 Kč včetně DPH.
Odměna
celkem za
Odměna celkem
Odměna za
Odměna za
správu a
za správu a
správu a
správu a
údržbu
údržbu objektů a
Č. p.
údržbu
údržbu
DPH
objektů a za
Objekt
za správu a
Č. o.
objektů
kotelen bez
21 %
správu a
údržbu kotelen
bez DPH
DPH za 1
údržbu
bez DPH
za 1 měsíc
měsíc
kotelen včetně
za 1 měsíc
DPH za 1
měsíc
Komenského

581

10 500,-

10 000,-

20 500,-

4 305,-

24 805,-

Dukelská

347348

4 800,-

3 000,-

7 800,-

1 638,-

9 438,-

15 300,-

13 000,-

28 300,-

5 943,-

34 243,-

Celkem

Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka DOMOS spol. s r.o., IČ 457 18 661, se sídlem Jaselská 65/10,
293 01 Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou za celé období plnění ve výši 1 643 664,00 Kč včetně DPH (1 358
400,00 Kč bez DPH) jako jediná nabídka splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve
Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky, a proto doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem. O
své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, viz Přílohy.
Vztah k rozpočtu
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 3613-5169 Nákup ostatních služeb (zálohy na služby)
vyčleněna částka 2 500 000,00 Kč ze které bude zakázka financována. Stejným způsobem bude zakázka
financována i v dalších letech. Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, se Zprávou o
posouzení a hodnocení nabídek a s nabídkou přijala toto usnesení:
Usnesení č. 58/2019
Rada města
a) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7. 2. 2019, zpracované hodnotící komisí,
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele, kterým je
DOMOS spol. s r.o., IČ 457 18 661, se sídlem Jaselská 65/10, 293 01 Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou za
celé období plnění ve výši 1 643 664,00 Kč včetně DPH (1 358 400,00 Kč bez DPH), vzhledem k tomu, že jeho
nabídka splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění
zakázky.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3b) VZ „Dopravní značení v Milovicích – 2019-2023“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky
Oddělení investic a rozvoje předkládá Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení na plnění
veřejné zakázky nazvané „Dopravní značení v Milovicích – 2019-2023“. Předmětem plnění jsou veškeré práce a
dodávky spojené se správou a údržbou dopravního značení v Milovicích, okr. Nymburk, spočívající v obnově
stávajícího vodorovného DZ a změna svislého DZ, event. dodávka nového vodorovného DZ a svislého DZ, dle
potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy. Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (viz odst. Vztah
k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Odd. investic
a rozvoje navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí
města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi -
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lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od 500 001,00 Kč do 2 000 000,00 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 Mě Milovice a nad rámec
Směrnice i na Profilu zadavatele. Odd. investic a rozvoje 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. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (na 4 roky od jejího
podpisu). Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je neprodleně po podpisu smlouvy (předpokládá se
v dubnu 2019). Dále Odd. investic a rozvoje 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 Oddělení investic a rozvoje

2.

Ing. Aleš Smeták

zastupitel města

3.

Martina Patočková

referent Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

pozice

1.

Milan Kraus

referent Oddělení investic a rozvoje

2.

Ivana Yamani

referent Oddělení správy majetku města

3.

Petra Košátková

referent Oddělení investic a rozvoje

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 59/2019
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace včetně jejích Příloh, na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Dopravní značení v Milovicích – 2019-2023“, která bude zadávána
v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 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 „zákon“), tj. zásad transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, v předloženém znění,
b) schvaluje Seznam dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
c) ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto
usnesení,
d) 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4.

Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM

Ekonomické oddělení předkládá členům Rady města návrh Rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM, v tomto znění:
Příjmy:
Přijaté dotace:
4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu
Krajský úřad Středočeského kraje zaslal dne 16. 1. 2019 schválení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019
v částce 6.463.700 Kč. V rozpočtu na rok 2019 je na položce 4112 – Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci
souhrnného dotačního vztahu, schválena částka ve výši 5.958.400 Kč (dle roku 2018). Rozdíl tedy činí 505.300
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Kč. Tento rozdíl je zařazen na stranu výdajů do položky 6171 5011, 5031 a 5032 z důvodu změny organizačního
řádu.
Výdaje kapitálové:
6171 6130 – Výkup pozemků
Město Milovice se bude účastnit dražby nemovitých věcí na základě Dražební vyhlášky ze dne 1. 2. 2019 a z tohoto
důvodu je potřeba navýšit rozpočet.
Rozpočtovým opatřením se schodek rozpočtu zvyšuje.
Návrh Rozpočtového opatření bude projednán na jednání finančního výboru dne 27. 2. 2019.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 60/2019
Rada města
a) bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č.1/2019/ZM v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č.1/2019/ZM v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5.

Návrh na účast města Milovice v elektronické dražbě věcí nemovitých

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby věcí
nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova 635, 506 01
Jičín, IČ: 602817758. Elektronická dražba bude zahájena dne 13. 3. 2019 od 13:00h. a potrvá 1 hodinu. V této věci
je nutné schválit účast na této dražbě a projednat maximální možnou částku podání a určit, kdo bude město
Milovice zastupovat v dražbě v uvedený den, proto tento návrh bude dále předložen na zasedání Zastupitelstva
města. Dražební vyhláška je přílohou tohoto návrhu. Registrace města na portálu www.okdrazby.cz již proběhla
v roce 2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 61/2019
Rada města
a) bere na vědomí informaci Kanceláře úřadu o vydání dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby věcí
nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova 635, 506 01
Jičín, IČ: 602817758, v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit účast na elektronické dražbě věcí nemovitých č. j. 074 EX
01140/06-159 proti povinnému EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova 635, 506 01 Jičín, IČ: 602817758,
v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6.

Návrh na uzavření Obecně závazné vyhlášky – Vymezení školských obvodů spádových mateřských
škol města Milovice

OŠKS předkládá aktualizovaný návrh na uzavření Obecně závazné vyhlášky – Vymezení školských obvodů
spádových mateřských škol města Milovice. Aktualizovaný návrh je předkládán v návaznosti na žádost obce
Zbožíčko o vytvoření společného školského obvodu, reorganizace předškolního vzdělávání, rovněž i z důvodu
nedostatečné kapacity Mateřské školy U Broučků, příspěvkové organizace, Dukelská 320, Milovice. V souladu
s ustanovením § 179 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000
Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.
a) Spádový obvod č. 1
Pro části obce Milovice – Mladá a Benátecká Vrutice
• Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Topolová 622, 289 23, Milovice – Mladá
• Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace, Tyršova 1500, 289 23, Milovice – Mladá a MŠ U
Veverek, Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá
b) Spádový obvod č. 1
Pro část obce Milovice, ulice Mírová, Dělnická, Příčná, Nádražní, V Zahrádkách a Poštovní
• Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Topolová 622, 289 23, Milovice – Mladá
• Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace, Tyršova 1500, 289 23, Milovice – Mladá a MŠ U
Veverek, Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá
c) Na základě uzavřené dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy mezi městem
Milovice a obcí Zbožíčko se stanovuje část společného obvodu jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko,
příspěvková organizace, Topolová 622, 289 23 Milovice – Mladá
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d) Spádový obvod č. 2
Pro části Milovice a Milovice – Boží Dar, vyjma ulic: Mírová, Dělnická, Příčná, Nádražní, V zahrádkách a
Poštovní
• Mateřská škola U Broučků, příspěvková organizace, Dukelská 320, 289 23 Milovice
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 62/2019
Rada města
a) bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č.xx/2019 Vymezení školských obvodů spádových
mateřských škol města Milovice v předloženém znění, která je přílohou tohoto usnesení s účinností od 3/2019.
b) doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č.xx/2019 Vymezení školských obvodů spádových
mateřských škol města Milovice v předloženém znění, která je přílohou tohoto usnesení s účinností od 3/2019.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Stanislav Melichar).
7.

Návrh Směrnice č. x/2019 o stanovení vhodného oděvu úředníka a zaměstnance Městského úřadu
Milovice a o nároku na výplatu ošatného

Radní města Mgr. Luboš Šafránek předložil členům Rady města návrh Směrnice č. x/2019 o stanovení vhodného
oděvu úředníka a zaměstnance Městského úřadu Milovice a o nároku na výplatu ošatného, ve znění které je
přílohou tohoto návrhu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 63/2019
Rada města
schvaluje Směrnici č. 1/2019 o stanovení vhodného oděvu úředníka a zaměstnance Městského úřadu Milovice a
o nároku na výplatu ošatného, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.

Změna Pracovního řádu Městkého úřadu Milovice

Starosta města předkládá členům Rady města, v souladu s § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 110 odst.
3 a odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh Pracovního řádu
Městského úřadu Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto návrhu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 64/2019
Rada města
schvaluje Pracovní řád Městského úřadu Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9.

Žádost o hostování cirkusu JO – JOO

Pan Jiří Výška, produkční Cirkusu JO – JOO, Zbožíčko 20, 289 25 Straky, doručil Oddělení správy majetku města
Milovice (dále jen OSM) žádost o povolení hostování Národního cirkusu JO – JOO, za účelem umístění
cirkusového stanu v termínu 4. 3. – 10. 3. 2019 na části pozemku nacházejícího se naproti čerpací stanici
pohonných hmot Benzina (vedle odstavné plochy pro parkování), parcelní č. 1754/1 v k.ú. Milovice nad Labem,
jiná a ostatní plocha v Milovicích. Rozsah zabrané plochy je 700 m2 za šapitó, bez osobních automobilů a
karavanů. V žádosti pan Výška sděluje, že Cirkus splňuje hygienické podmínky, má zajištěnou mobilní plochu pro
odvoz exkrementů a má zajištěný odvoz komunálního odpadu i svodu vody, zajištěno mobilní ekologické WC a
veškerá potřebná veterinární vyšetření. Zároveň cirkus nabízí vstup na představení zdarma pro dětské domovy,
stacionáře a handicapované děti. Dále pan Výška zdůrazňuje, že cirkus Jo-Joo úzce spolupracuje s nadací Policistů
a Hasičů ČR, kdy je z každé prodané vstupenky touto organizací poskytnuto 20,- Kč pro její účely. Sazba poplatku
čl. č. 6, písm. g) podle Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 3/2015 O místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (dále jen OZV č. 3/2015) činí 5,- Kč za každý započatý m2 a každý i započatý den. Jelikož
současná OZV č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, zábor pozemku parcelního č.
1754/1 neřeší, předkládá OSM Radě města žádost k projednání a určení výše poplatku za užívání části obecního
pozemku parcelní č. 1754/1 v k.ú. Milovice nad Labem v Milovicích, formou dohody o pronájmu, jiná a ostatní
plocha.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 65/2019
a) schvaluje pronájem části pozemku parcelní č. 1754/1 v k. ú Milovice nad Labem, jiná a ostatní plocha, naproti
čerpací stanici pohonných hmot Benzina, za účelem umístění Národního cirkusu JO - JOO v termínu od 4. 3. 2019
do 10. 3. 2019 za částku 800 Kč za den bez DPH (celková částka nájemného bude činit 5 600,- Kč + zákonná
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sazba DPH), z důvodu součinnosti cirkusu s charitativní Nadací policistů a hasičů, a za podmínky, že pozemek
bude po ukončení akce uveden do původního stavu, tzn., že bude uklizen a před zahájením akce bude složena
vratná kauce ve výši 2 000 Kč,
b) ukládá odd. SMM provést kontrolu dodržení schváleného rozměru pronajaté plochy, vydat souhlas s užíváním
veřejného prostranství, zvlášť pro šapitó a reklamní poutače.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Let it roll
Starosta města Milovice předkládá návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Let it roll mezi smluvními
stranami LIR Events s.r.o. a Městem Milovice ve znění viz příloha. Společnost LIR Events je producentem
hudebního Festivalu Let i troll (dále jen Festival), který se bude konat 1.8. – 4.8. 2019 a v obdobném termínu v
letech 2020 a 2021 na letišti Boží Dar v Milovicích, ležícím v katastru Města Milovic. Předmětem smlouvy je
vzájemná spolupráce smluvních stran při přípravě a realizaci multižánrového hudebního festivalu Let it roll, a
stanovení jejího rozsahu. Hudební festival Let It Roll je na taneční scéně od roku 2003 a během své historie se
vyprofiloval na festival evropského formátu a největší festival svého žánru na světě. Hudební program se zaměřuje
na aktuálně nejatraktivnější styl elektronické hudby – „Drum and bass“. Hudební žánr drum and bass se kromě
hudebních pořadů a událostí navíc velmi často objevuje v reklamách, televizních znělkách, filmech, seriálech,
zábavných pořadech nebo počítačových hrách, což potvrzuje jeho sílu a atraktivitu. Na náklady pořadatele akce
bude zajištěna celková realizace festivalu a úklid areálu letiště Boží Dar vč. celé pěší trasy od nádraží ČD k areálu
festivalu v rozsahu specifikovaném smlouvou. Pořadatel dále na své náklady zajistí všechna zákonem požadovaná
povolení pro uskutečnění akce, označení přístupových tras pro návštěvníky festivalu, kvalitní pořadatelskou,
zdravotnickou a hasičskou službu, odtahovou službu a složí vratnou kauci ve výši 50 000,- Kč na případnou úhradu
škod na majetku Města Milovic vzniklou v přímé souvislosti s konáním festivalu. V případě že kolona vozidel
dosáhne stupně 5 (stání) ke křižovatce III. třídy 3321 x 3322 (křižovatka na obec Jiřice), pořadatel na pokyn Policie
ČR přestane vybírat parkovné a uvolní vjezd na letiště Boží Dar. Město Milovice na základě smlouvy umožní
bezúplatné využití přístupových cest k areálu festivalu v souladu s odsouhlaseným systémem dopravní obslužnosti
akce a zajistí parkovací plochu pro odtažená vozidla. Město Milovice podpisem této smlouvy potvrzuje, že souhlasí
s konáním multižánrového hudebního festivalu Let it Roll 2019, 2020 a 2021. Pořadatel se zavazuje za každý
ročník festivalu zaplatit Městu Milovice místní poplatek z částky za vstupné ve výši 5 % Kč. Vyúčtování a platba
bude provedena nejpozději do 5 dnů po skončení akce. Tímto bude splněna povinnost pořadatele zaplatit poplatek
ze vstupného dle OZV č. 5/2012. Poplatek ze vstupného bude uhrazen ve lhůtách dle čl.1 OZV č.
5/2012.V případě, že částka dle prvního odstavce tohoto článku bude nižší než 800.000, - Kč, daruje pořadatel
městu částku rovnající se rozdílu mezi částkou 800.000, - Kč a částkou dle prvního odstavce tohoto článku, a to
do 5 dnu po skončení akce. Pořadatel nemá povinnost pořádat další ročníky festivalu, zejména pokud mu to jeho
vlastní podnikání a situace na trhu neumožní nebo se stane pořádání nevýhodné. V případě rozhodnutí pořadatele
neuspořádat další ročník festivalu Let it Roll 2020 a 2021 nebo ho uspořádat jinde, nevyplývají pro pořadatele
žádné závazky vůči Městu Milovice ani žádná náhrada škody, nákladů či ušlých zisků. V případě porušení
jakékoliv povinnosti, které vyplývá pořadateli z této smlouvy, bude pořadatel povinen Městu Milovice zaplatit
smluvní pokutu 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 66/2019
Rada města
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Let it roll mezi smluvními stranami LIR Events s.r.o.,
Tachovského náměstí 649/3 130 00 Praha 3 - Žižkova a Městem Milovice, nám. 30.června 508, 289 23 Milovice,
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Votvírák 2019
Starosta města Milovice předkládá návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Votvírák 2019 mezi
smluvními stranami Votvírák, spol. s.r.o. a Městem Milovice ve znění viz příloha. Společnost Votvírák s.r.o. (dále
jen pořadatel) je producentem hudebního Festivalu Votvírák (dále jen festival), který se bude konat 15. až 17. 6.
2019 na letišti Boží dar v katastru Města Milovice. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran
při přípravě a realizaci multižánrového hudebního festivalu Votvírák 2019, a stanovení jejího rozsahu. Na náklady
pořadatele akce bude zajištěna celková realizace festivalu a úklid areálu letiště Boží Dar vč. celé pěší trasy od
nádraží ČD k areálu festivalu v rozsahu specifikovaném smlouvou. Pořadatel dále na své náklady zajistí všechna
zákonem požadovaná povolení pro uskutečnění akce, označení přístupových tras pro návštěvníky festivalu,
kvalitní pořadatelskou, zdravotnickou a hasičskou službu, odtahovou službu a složí vratnou kauci ve výši 50.000,
- Kč na případnou úhradu škod na majetku Města Milovic vzniklou v přímé souvislosti s konáním festivalu.
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V případě, že kolona vozidel dosáhne stupně 5 (stání) ke křižovatce III. třídy 3321 x 3322 (křižovatka na obec
Jiřice), pořadatel na pokyn Policie ČR přestane vybírat parkovné a uvolní vjezd na letiště Boží Dar. Město Milovice
na základě smlouvy souhlasí s konáním festivalu, umožní bezúplatné využití přístupových cest k areálu festivalu
v souladu s odsouhlaseným systémem dopravní obslužnosti akce a zajistí parkovací plochu pro odtažená vozidla.
Usnesení č. 67/2019
Rada města
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na festivalu Votvírák 2019, mezi smluvními stranami Votvírák spol.
s.r.o. se sídlem Revoluční 1082/8, 101 00 Praha 1 a Městem Milovice se sídlem nám. 30. června 508, 289 23
Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12. Komise Rady města
12a) Občanská komise části Benátecká Vrutice
Členům Rady města je předkládán Zápis č. 1/2019 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice ze dne
5. 2. 2019.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 68/2019
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č. 1/2019 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice ze dne 5. 2. 2019,
b) ukládá odd. SMM připravit na další jednání Rady města požadavky, které jsou uvedeny v předloženém zápise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12b) Komise pro kulturu, sport a školství
OŠKS předkládá zápis č. 1/2019 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 13. 2. 2019 (dále jen KKSŠ).
KKSŠ na svém jednání projednala tyto žádosti, které předkládá k posouzení a projednání Radě města Milovice:
3. Cyklokros Milovice
4. ŠK Milovice
5. Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO Milovice
6. AZ Divadlo
7. Vem Camara Capoeira
8. Klub ručních prací
9. YettiOn
10. SH ČMS – SDH Milovice
11. ZO ČSCH
12. 59. přední hlídka Royal Rangers Milovice
13. Target Sport Milovice (3x)
14. HO Alpíci
15. AFK Milovice
16. TJ Sokol Milovice
17. Taekwon-do ITF Miloivce
18. Mgr. Jan Váňa (2x)
19. Pionýr – PC florbalová akademie MB
20. Spolek přátel košíkové Polabí
21. Sportovní chůze Praha
22. Myslivecký spolek Stratov
23. ZO ČSOP Polabí
24. Knihovna města Mladá Boleslav
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 69/2019
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č.1/2019 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 13. 2. 2019.
b) schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 6171 5229 - Ostatní
neinvest. transfery nezik.org. (finanční dary):
− ve výši 5.000 Kč ZO ČSOP Polabí pro Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy pro
rok 2019,
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−

ve výši 5.000 Kč Mysliveckému spolku Stratov na zazvěřování honitby bažantí zvěří;

c) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2019 položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové akce, podle směrnice č. 6/2017
„Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2“, jednorázové akce:
− ve snížené výši 30.000 Kč Target sportu Milovice na akci „Milovická míle“, která se uskuteční 18. 5.
2019. Částka se snížila v plné výši o položku „3. Služby – inzerce v Echu“ (celkem 3.150 Kč) a v položce
„2. Pronájem – pronájem zábavných atrakcí“ o 7 649 Kč;
d) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 6/2017
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost a investice:
− ve výši 9.000 Kč pro Šachový kroužek Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 10.000 Kč pro Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 30.000 Kč pro AZ Divadlo na celoroční provoz s podmínkou účasti na některé z akce pořádané
ve městě Milovice,
− ve výši 30.000 Kč pro Vem Camará Capoeira Milovice, z. s. na celoroční provoz,
− ve výši 5.000 Kč pro Klub ručních prací na celoroční provoz,
− ve výši 20.000 Kč pro YettiOn, z. s. na celoroční provoz,
− ve výši 37.776 Kč pro SH ČMS – SDH Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 36.000 Kč pro ZO ČSCH na celoroční provoz,
− ve výši 46.500 Kč pro 59. přední hlídka Royal Rangers Milovice na celoroční provoz, částka se snížila
o 3.000 Kč v položce „3. Služby – účetnictví“,
− ve výši 38.500 Kč pro Target sport Milovice na nafukovací bránu (investiční dotace) s podmínkou
umístění nového loga města Milovice na tuto bránu;
e) bere na vědomí a doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2019 položky
3429 5229 - Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční
činnost, podle směrnice č. 6/2017 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost:
− ve výši 190.712 Kč pro Target sport Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 109.000 Kč pro HO Alpíci na celoroční provoz,
− ve výši 579.000 Kč pro AFK Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 256.500 Kč pro TJ Sokol Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 80.000 Kč pro Taekwon-do ITF Milovice na celoroční provoz,
− ve výši 75.000 Kč pro Pionýr – PC florbalová akademie MB na celoroční provoz,
− ve výši 175.000 Kč pro Spolek přátel košíkové Polabí na celoroční provoz;
f) bere na vědomí a doporučuje ZM neschválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z
položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle
směrnice č. 6/2017 Poskytování dotací z rozpočtu města:
− ve výši 96.000 Kč pro Mgr. Jana Váňu na celoroční provoz
g) neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 6171 5229 - Ostatní
neinvest. transfery nezik.org. (finanční dary):
− v libovolné výši pro Knihovnu města Mladá Boleslav,
h) neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2019 položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové akce, podle směrnice č. 6/2017
„Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2“, jednorázové akce:
− ve výši 25.200 Kč pro Mgr. Jana Váňu na jednorázovou akci „Dětský sportovní den“,
i) neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 6/2017
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost a investice:
− ve výši 18.000 Kč pro Cyklokros Milovice na celoroční činnost,
− ve výši 50.000 Kč pro Pionýr – PC florbalová akademie MB na mantinely s brankami a úložným
vozíkem. Zakoupení těchto mantinelů zajistí ZŠ Juventa z rozpočtu školy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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13. Kontrolní výbor ZM
Členům Rady města je předkládán Zápis z jednání Kontrolního výboru č 2/2019/KV ze dne 4. 2. 2019.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 70/2019
Rada města
bere na vědomí a předkládá ZM k projednání Zápis z jednání Kontrolního výboru č 2/2019/KV ze dne 4. 2.
2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
14. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
Kancelář úřadu předkládá návrh OZV x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice ve
znění které je přílohou tohoto návrhu. Navržená nová OZV x/2019 ruší OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území města Milovice ve znění pozdějších předpisů. Změna spočívá ve vypuštění článku 11 stávající
platné OZV stanovujícího pravidla systém pytlového sběru, která byla Ministerstvem vnitra ČR shledána v rozporu
se zákonem.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 71/2019
Rada města
Předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh OZV x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území
města Milovice ve znění které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
15. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a
komisí
Radní města Mgr. Luboš Šafránek předkládá návrh měsíčních odměn za výkon funkcí členů zastupitelstva města
Milovice, členů výborů a komisí v souladu § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, na jejichž základě může obec poskytovat za výkon funkce zastupitelům odměnu. Výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města je navrhována v souladu v souladu s nařízením vlády č.202/2018
účinným od 1. 1. 2019 v následujících částkách:
• Člen rady – 8.500 Kč
• Předseda výboru/komise – 4.200 Kč
• Člen výboru/komise – 3. 000 Kč
• Člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 2.100 Kč
Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je pověřen k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství snoubenců, dle úst. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., bude zvýšena o 2 000 Kč. V případě
souběhu více funkcí je neuvolněnému členovi ZM navrhována souhrnná odměna nejvýše za 3 funkce, za něž je
stanovena odměna nejvyšší, a to plně v souladu s úst. §74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Obsahem návrhu je dle ust.
§84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanovení měsíčního peněžitého plnění za výkon níže uvedených funkcí pro
osoby, které nejsou členy zastupitelstva ve výši:
• Předseda výboru/komise – 4.200 Kč
• Člen výboru/komise – 3. 000 Kč
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 72/2019
Rada města
a) bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za měsíc v
následujících částkách s účinností od 1. 4. 2019:
• Člen rady – 8.500 Kč
• Předseda výboru/komise – 4.200 Kč
• Člen výboru/komise – 3. 500 Kč
• Člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 2.100 Kč.
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V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města souhrnná odměna nejvýše za 3
funkce, za něž je stanovena odměna nejvyšší, a to plně v souladu s úst. §74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů,
b) bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení odměny o 2.000 Kč členům
zastupitelstva města kteří jsou pověření k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
snoubenců, dle úst. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019,
c) bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. v)
zákona zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovení měsíčního peněžitého plnění za
výkon níže uvedených funkcí pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva ve výši s účinností od 1. 4. 2019:
• Předseda výboru/komise – 4.200 Kč
• Člen výboru/komise – 3. 500 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
16. Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2019 a návrh programu
jednání
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, předkládá návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města
Milovice č. 1/2019, které se bude konat v pondělí 4. 3. 2019 od 18 hodin, ve 3NP v zasedací místnosti ZM, v
budově radnice, nám. 30. června 508, Milovice vč. programu v tomto znění:
1. Kontrola plnění ZM
2. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
3. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
4. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o.
5. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem Milovice
6. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení pozemků
parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části Milovice –
změna prodávajícího
7. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a. s.
8. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u Mateřské
školy Sluníčko, p. o.
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
10. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
11. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí
12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
13. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
14. Kontrolní výbor ZM
15. Finanční výbor ZM
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 73/2019
Rada města
schvaluje termín veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2019 se bude konat v pondělí 4. 3. 2019
od 18 hodin, ve 3NP v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, Milovice, s tímto
programem:
1. Kontrola plnění ZM
2. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
3. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
4. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o.
5. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem Milovice
6. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení pozemků
parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části Milovice –
změna prodávajícího
7. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a. s.
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Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u Mateřské
školy Sluníčko, p. o.
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
10. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
11. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí
12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
13. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
14. Kontrolní výbor ZM
15. Finanční výbor ZM
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne:
Zápis byl ověřen podpisy dne:
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