Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář Městského úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 23/2015
konaného dne 25. 6. 2015 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Bc. Ondřej Matouš – místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Petr Vobořil – tajemník MěÚ Milovice.
Omluvena: JUDr. Kristýna Bukovská – radní města.
Pan Ing. Milan Pour, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Byty ve vlastnictví města Milovice
Veřejné zakázky
Dopravní značení v Milovicích
Návrh žádosti na výpůjčku prostoru pro domácí výuku
Uzavření Městského úřadu Milovice v době vánočních svátků
Informace – Milovice-Mladá sociálně vyloučená lokalita

1. Byty ve vlastnictví města Milovice
1a) Žádost o ukončení nájemního vztahu k bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu v ul. Topolová, části Mladá – paní Z. N., předkládá
Oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu dohodou ke dni
30. 6. 2015.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, s výměrou podlahové plochy 49,10 m².
Peněžitá jistota ve výši 6 537,- Kč byla v roce 2008 použita na úhradu nedoplatku, tudíž se nebude vracet.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 412/2015:
Rada města
schvaluje žádost paní Z. N., ul. Topolová, milovice - Mladá, o ukončení nájemního vztahu k bytu v ul.
Topolová, Milovice - Mladá, dohodou ke dni 30. 6. 2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou dle smlouvy uzavřené
29. 6. 2005.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1b) Návrh na přidělení bytu učitelce Základní školy T. G. Masaryka, Milovice
Starosta města uvedl, že ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Milovicích Mgr. Lada Flachsová, požádala
dne 23. 6. 2015 o přidělení bytu učitelce paní Mgr. D. S. M., trvale bytem Frýdek-Místek, se kterou bude dne
24. 8. 2015 uzavřen pracovní poměr na pozici učitelky. Oddělení správy majetku města navrhuje v souladu
s usnesením Rady města č. 374/2013 ze dne 3. 7. 2013, kde byly vyčleněny byty pro potřeby nových učitelů,
přidělit byt č. 13 v ul. Armádní, č.p. 500 v Mladé. Jedná se o byt 2+1 s celkovou výměrou podlahové plochy
61,90 m2. Výše nájemného je 63,67,- Kč /m2, peněžní jistota je 5.000,- Kč a doba trvání nájmu bude sjednána na
dobu určitou jednoho roku a bude podmíněna trváním pracovního poměru u Základní školy T. G. Masaryka.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 413/2015:
Rada města
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku s paní D. S. M., trvale bytem Frýdek –
Místek, k bytu č. 13 v ul. Armádní, č.p. 500 v Milovicích – Mladé, která nastoupí pracovní poměr u Základní
školy T.G. Masaryka v Milovicích. Výše nájemného je 63,67,-Kč/m2, peněžní jistota je 5.000,- Kč a doba trvání
nájmu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku a bude podmíněna trváním pracovního poměru u Základní
školy T.G. Masaryka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1c) Návrh na přidělení bytu učitelce ZŠ a Mateřské školy Juventa, Milovice – Mladá
Starosta města uvedl, že ředitel Základní školy a mateřské školy Juventa v Milovicích Mgr. Jaroslav Minařík,
požádal dne 25. 5. 2015 o přidělení bytu učitelce paní Mgr. J. L., trvale bytem Bezno, se kterou bude dne
24. 8. 2015 uzavřen pracovní poměr na pozici učitelky. Oddělení správy majetku města navrhuje v souladu
s usnesením Rady města č. 374/2013 ze dne 3. 7. 2013, kde byly vyčleněny byty pro potřeby nových učitelů,
přidělit byt č. 3 v ul. Topolová, č.p. 598 v Mladé. Jedná se o byt 2+1 s celkovou výměrou podlahové plochy
49,6. m2. Výše nájemného je 63,67,- Kč/m2, peněžní jistota je 5000,- Kč a doba trvání nájmu bude sjednána na
dobu určitou jednoho roku a bude podmíněna trváním pracovního poměru u Základní školy a mateřské školy
Juventa.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 414/2015:
Rada města
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku s paní Mgr. J. L., trvale bytem Bezno, k
bytu č. 3 v ul. Topolová, č.p. 598 v Milovicích –Mladé, která nastoupí pracovní poměr u ZŠ a mateřské školy
Juventa v Milovicích. Výše nájemného je 63,67,- Kč /m2, peněžní jistota je 5.000,- Kč a doba trvání nájmu bude
sjednána na dobu určitou jednoho roku a bude podmíněna trváním pracovního poměru u Základní školy a
mateřské školy Juventa.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
2a) Návrh na zadání veřejné zakázky „Oprava chodníku ul. Mírová (u kostela), Milovice - TDI“
Starosta města uvedl, že předmětem je nevyhovující stav chodníku v ul. Mírová v úseku od prodejny Jednota ke
křižovatce s ul. Poštovní, tj. vyvrácené dlaždice, stékání dešťové vody z chodníku k základům soukromých
staveb. Oddělení správy majetku města (dále jen „Odd. SMM“) předložilo návrh na provedení opravy tohoto
chodníku.
Vzhledem k tomu, že zahájení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava
chodníku ul. Mírová (u kostela), Milovice“ se předpokládá v srpnu-září 2015 A vzhledem k tomu, že dle § 152,
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., je stavebník povinen zajistit technický dozor investora (dále jen „TDI“) nad
prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, předkládá Odd. SMM Radě města ke schválení Výzvu
k podání nabídky na zajištění TDI v průběhu realizace výše uvedené zakázky.
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby. Odd. SMM navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhována nejnižší nabídková cena, při dodržení všech
podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. Výzvě k podání nabídky.
Předpokládané zahájení plnění zakázky je do 10 dnů od uzavření Smlouvy o výkonu TDI (s návazností na
uzavření SoD na stavební práce), předpokládané dokončení nejpozději do 30.09.2015
Úplné znění Výzvy k podání nabídky viz Přílohy tohoto návrhu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 415/2015:
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„Oprava chodníku ul. Mírová (u kostela), Milovice - TDI“, která bude zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního
předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, v předloženém znění,
b) ukládá, Oddělení správy majetku města zahájit zadávací řízení, výše uvedené veřejné zakázky.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2b) Veřejná zakázka „Dodávka venkovních odpadkových košů“ Návrh na rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 22/2015 dne 19. 06. 2015 usnesením č. 397/2015 uložila
Oddělení správy majetku města provést posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posouzení a
hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Dodávka venkovních odpadkových košů“ a předložit ho na příští jednání Rady města.
Podle předmětu zakázky a její předpokládané hodnotě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky,
která je zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění
pozdějších změn a doplňků s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Oddělení správy majetku města (dále jen „Odd.SMM“) po seznámení se s oběma doručenými nabídkami
vyzvalo uchazeče SIACITY s.r.o., o zaslání dodatečné „Písemné vysvětlení nabídky“ konkrétně dodání
Produktového listu nebo jiného dokumentu identifikujícího zboží, které uchazeč nabídl dodat. Uchazeč ve
stanoveném termínu předložil doklad s názvem Katalogový list, ze kterého vyplývá, že jím nabízený odpadkový
koš odpovídá požadavkům zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Odd.SMM posoudilo splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů, splnění Zadávacích podmínek a stanovilo
pořadí nabídek podle daného hodnotícího kriteria, tj. podle výše nabídkové ceny bez DPH s tímto výsledkem:
Obchodní firma - název
Pořadí
Splnění kvalifikace a
/jméno a příjmení/ sídlo, bydliště, místo
Nabídková cena
nabídky
zadávacích podmínek
podnikání
SIACITY s.r.o.
85.275,00 bez DPH
IČ 272 91 545
1
Ano
(103.183,00 s DPH)
Košická 63/30
101 00 Praha 10
KARIM Europe s.r.o.
IČ 293 04 865
102.660,00 bez DPH
2
Ano
Wolkerova 1279
(124.219,00 s DPH)
768 24 Hulín
Rada města, po seznámení se s návrhem Oddělení správy majetku města, přijala toto usnesení:
Usnesení č. 416/2015:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, to je SIACITY s.r.o a KARIM Europe s.r.o., doručené na základě
Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka venkovních
odpadkových košů“ splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávacích podmínkách,
b) rozhoduje, na základě doporučení Oddělení správy majetku města, o výběru nejvhodnější nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka venkovních odpadkových košů“, kterou je
nabídka uchazeče SIACITY s.r.o., IČ 272 91 545 Košická 63/30, 101 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 85.275,- Kč bez DPH (103.183,- Kč s DPH). Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče KARIM
Europe s.r.o., IČ 293 04 865, Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, s nabídkovou cenou ve výši 102.660,- Kč bez DPH
(124.219,- Kč s DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2c) Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Oprava chodníku ul. Mírová
(u kostela), Milovice“
Starosta města uvedl, že vzhledem k nevyhovujícímu stavu chodníku v ul. Mírová v úseku od prodejny Jednota
ke křižovatce s ul. Poštovní, tj. vyvrácené dlaždice, stékání dešťové vody z chodníku k základům soukromých
staveb. Předkládá Oddělení správy majetku města (dále jen „Odd. SMM“) návrh na provedení opravy tohoto
chodníku.
Předmětem plnění jsou veškeré práce a dodávky spojené s opravou stávajícího chodníku podél ul. Mírová
v úseku vyznačeném na mapovém podkladu. Bude provedeno odstranění stávající dlažby chodníku včetně
podkladních vrstev, osazení chodníkových obrubníků, úprava vjezdu k č.p. 270 (včetně úpravy vrat a části
vjezdu za vraty), zhotovení nových podkladních vrstev, pokládka zámkové dlažby, odvod dešťové vody a úprava
okolního terénu včetně rozprostření ornice a osetí travou. Chodník bude bezbariérový, v místě napojení na ul.
Poštovní bude osazen signalizační pás pro nevidomé. Součástí zakázky je i odvoz a likvidace vytěženého
materiálu na skládku.
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce. Odd. SMM navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního
předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhována nejnižší nabídková cena, při dodržení všech
podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. Výzvě k podání nabídky a v Zadávací
dokumentaci.
Předpokládané zahájení plnění zakázky je do 10 dnů od uzavření Smlouvy o dílo.
Úplné znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace viz Přílohy tohoto návrhu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 417/2015:
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Oprava chodníku ul. Mírová (u kostela), Milovice“, která bude zadávána v souladu s článkem 6
vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a Zadávací dokumentaci zakázky, oboje
v předloženém znění,
b) ukládá, Oddělení správy majetku města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2d) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky „Informační systém ZŠ Juventa - III.
etapa“
Starosta města uvedl, že v současné době probíhá realizace 3. etapy stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice Mladá“ tj. budovy kterou využívá příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola Juventa, p.o.
Vzhledem k tomu, že součástí stavby není dodávka vnitřního informačního a orientačního systému (orientační
tabulky u jednotlivých dveří, číslování jednotlivých místností, orientační značení zavěšené na strop, orientační
tabule u vstupu atd.), předkládá Oddělení správy majetku města (dále jen „Odd. SMM“) Radě města ke schválení
návrh zadávacích podmínek, pro výběr dodavatele orientačního a informačního systému.
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky. Odd. SMM navrhuje, aby byla zakázky zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu
zadavatele (lze tak zadávat zakázky na dodávky a služby v hodnotě od 50.000,- Kč bez DPH do 500.000,- Kč
bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků (Směrnice č. 5/2014)
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj.
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Na základě výše uvedeného, předkládá Odd. SMM Radě města ke schválení Výzvu k podání nabídky a Zadávací
dokumentaci (včetně jejích příloh) veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Informační systém
ZŠ Juventa - III. etapa“ kde jsou, mimo jiné uvedeny tyto podmínky:
- základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhována nejnižší nabídková cena bez DPH, při
splnění všech požadavků zadavatele uvedených ve Výzvě k podání nabídky, v Zadávací dokumentaci a jejích
přílohách,
- termín dodání-montáže informačního systému je stanoven v týdnu od 10. 08. 2015 do 15. 08. 2015,
- materiálové a grafické provedení informačního systému (folie, typ písma, rozpalování atd.) bude identické,
jako již dodaný a osazený informační systém pro I. a II. etapu výstavby.
Úplné znění Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky a Zadávací dokumentace zakázky, včetně jejích příloh,
jsou přílohou tohoto návrhu.
Dále Odd. SMM navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy a náhradníky členů komise pro
otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění kvalifikace uchazečů a k posouzení a nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Ing. Milan Pour

starosta města

2.

Mgr. Jaroslav Minařík

ředitel ZŠ a MŠ Juventa

3.

Milan Kraus

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka

referent Oddělení správy majetku města
pozice

1.

Bc. Ondřej Matouš

1 místostarosta města

2.

Mgr. Milena Borovičková

zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Juventa

3.

Ing. Miroslav Jeník

vedoucí Oddělení správy majetku města

Odd. SMM, dává na zvážení Radě města, aby byl na jednání hodnotící komise přizván, jako poradce, Ing. Milan
Oleríny, Žitomirská 580/40, 101 00 Praha 10, se kterým má město uzavřenou Příkazní smlouvu na výkon. tzv.
manažera projektu, týkající se stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice - Mladá III. a IV. etapa“.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 418/2015:
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Informační systém ZŠ Juventa - III. etapa“, která bude zadána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, a Zadávací dokumentaci zakázky (včetně jejích příloh), oboje v předloženém
znění,
b) schvaluje ustanovení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek
s nabídkami a k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, uvedené
v bodu a) tohoto usnesení, v předloženém znění a zároveň komisi zmocňuje k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů,
c) ukládá, Oddělení správě majetku města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky, uvedené v bodu a) tohoto
usnesení,
d) ukládá, Oddělení správy majetku města, v případě pozvání Ing. Milana Olerínyho, Žitomirská 580/40, 101 00
Praha 10 na jednáních hodnotící komise, ustavené radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky,
uvedené v bodu a) tohoto usnesení aby zajistilo jeho účast na těchto jednáních.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2e) Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a Zadávací dokumentace
veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. M-01 přes potok Mlynařice – stavební práce“
Starosta města uvedl, že v roce 2010 byla provedena mimořádná prohlídka mostu přes potok Mlynařice u
rozvodny, při které bylo zjištěno, že most je celkově ve velmi špatném technickém stavu a je vykloněna celá
pravá strana konstrukce. Pro splnění minimálních požadavků na bezpečnost silničního provozu byl zúžen
průjezdní profil, na most byla umístěna betonová svodidla a provoz byl omezen dopravním značením. Most však
neustále chátrá a v případě, že rekonstrukce mostu nebude provedena, bude muset být provoz vozidel zakázán
úplně.
V současné době je vyhotovena projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. M-01
přes potok Mlynařice – stavební práce“, zpracovaná společností AF-CITY PLAN a je vydáno pravomocné
stavební povolení. Přeložení kabelu VN 22 KW, které zajišťuje společnost ČEZ je podmínkou k realizaci stavby
a přeložení kabelu bude hotovo do konce června 2015.
Oddělení správy majetku města (dále jen „Odd. SMM“) v souladu s usnesením Rady města č. 396/2015 ze dne
19. 06. 2015, ve spolupráci s právním zástupcem města, připravilo návrh Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky a Zadávací dokumentaci zakázky a předkládá tyto dokumenty Radě města ke schválení.
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a předmětu plnění zakázky se jedná o podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce, která bude zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhována, v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ
nejnižší nabídková cena.
Úplné znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace (včetně příloh) jsou Přílohou tohoto návrhu.
Dále Odd. SMM navrhuje, aby Rada města ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise
pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek a zároveň komisi zmocnila k posouzení
splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.

Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Ing. Milan Pour

starosta města

2.

Ing. Miroslav Jeník

vedoucí Oddělení správy majetku města

3.

Ing. Miloš Landa

vedoucí Stavebního úřadu MěU Milovice

4.

Martina Vilimovská

referent Oddělení správy majetku města

5.

Alena Miklošinová

referent Oddělení správy majetku města

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka

pozice

1.

Bc. Ondřej Matouš

1. místostarosta města

2.

Marcela Pokorná

vedoucí Ekonomické oddělení

3.

Ing. Jana Pokorná

referent Stavebního úřadu MěU Milovice

4.

Milan Kraus

referent Oddělení správy majetku města

5.

Ing. Renata Štěrbová

referent Ekonomické oddělení

Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 419/2015:
Rada města
c) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce mostu ev. č. M-01 přes potok Mlynařice – stavební práce“, která bude zadávána ve
zjednodušeném podlimitním řízení, dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), a Zadávací dokumentaci zakázky, oboje v předloženém znění,
b) ukládá, Oddělení správy majetku města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené v bodu a) tohoto
usnesení,
c) schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek
s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Rekonstrukce mostu ev. č. M-01 přes potok Mlynařice – stavební práce " a zároveň
komisi zmocňuje k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Složení komise je
v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Dopravní značení v Milovicích
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 14/2015 dne 07. 05. 2015 svým usnesením č. 287/2015
písm. b) uložila odd. Správy majetku města předložené návrhy na úpravu dopravního značení projednat
s dopravním inspektorátem Policie ČR Nymburk včetně nákladů na pořízení navrhovaného dopravního značení.
Oddělení správy majetku města zadalo společnosti SEDOZ DZ s.r.o. zpracovat návrhy DIO (dopravně
inženýrského opatření) ohledně dopravního značení doplnění dodatkové tabulky E 12 – jízda cyklistů
v protisměru pod stávajícími dopravními značkami č. IP 4b – jednosměrný provoz ve městě Milovice, umístění
zpomalovacího prahu před č. p. 573 v ul. Višňová, umístění dopravní značky B28- zákaz zastavení od č. p. 502
v ul. Armádní a jednosměrný provoz v ul. Kaštanová a Rakouská v Milovicích se zajištěním vyjádřením
příslušného orgánu Policie České republiky, dopravním inspektorátem Nymburk včetně návrhu pořizovacích
nákladů za instalaci dopravního značení. V současné době se zpracovávají dopravně inženýrské opatření ohledně
dopravního značení uvedeno výše. Po obdržení zpracovaných a schválených návrhů DIO na dopravní značení
Policií ČR DI Nymburk, budou podklady předloženy na jednání Rady města.

Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 420/2015:
Rada města
bere na vědomí zpracování návrhů DIO (dopravně inženýrské opatření) ohledně dopravního značení doplnění
dodatkové tabulky E 12 – jízda cyklistů v protisměru pod stávajícími dopravními značkami č. IP 4b –
jednosměrný provoz ve městě Milovice, umístění zpomalovacího prahu před č. p. 573 v ul. Višňová, umístění
dopravní značky B28- zákaz zastavení od č. p. 502 v ul. Armádní a jednosměrný provoz v ul. Kaštanová a
Rakouská v Milovicích se zajištěním vyjádřením příslušného orgánu Policie České republiky, dopravním
inspektorátem Nymburk včetně návrhu pořizovacích nákladů za instalaci dopravního značení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Návrh žádosti na výpůjčku prostoru pro domácí výuku
Starosta města uvedl, že OŠK předkládá návrh na základě doručené žádosti ze dne 10. 6. 2015, za neziskovou
organizaci „Přirozené učení“. Mgr. H. T., žádá, o zapůjčení prostor k účelu domácí výuky pro přibližně 10-15
dětí a dva pedagogy. Organizace se snaží minimalizovat náklady, proto upřednostní prostory zdarma nebo za
symbolické nájemné. Jako vhodný jim připadá prostor v budově bývalého obecního úřadu v Benátecké Vrutici a
další návrhy, které jsou součástí žádosti. Skupinka by se scházela 2x týdně, ve čtvrtek a v pátek od 8 – 14 hod., a
dle zájmu rodičů by nabídka aktivit byla rozšířena.
OŠK nedoporučuje schválení návrhu na výpůjčku prostor k účelu domácí výuky. Domácí výuka jak již z názvu
vyplívá, by měla výhradně probíhat v domácím prostředí a rodič je ten, kdo se zavazuje, že bude své děti
vyučovat. Nelze, aby za rodiče někdo výuku suploval. Přirozené začlenění dětí do kolektivu probíhá docházkou
do ZŠ, ZUŠ, kroužků atd., které školský systém nabízí.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 421/2015:
Rada města
a) neschvaluje návrh na výpůjčku prostor k účelu domácí výuky. Domácí výuka jak již z názvu vyplývá, by
měla výhradně probíhat v domácím prostředí a rodič je ten, kdo se zavazuje, že bude své děti vyučovat. Nelze,
aby za rodiče někdo výuku suploval. Přirozené začlenění dětí do kolektivu probíhá docházkou do vzdělávacích
institucí, které školský systém nabízí,
b) pověřuje Komisi pro kulturu, sport a školství a Občanskou komisi části Benátecká Vrutice projednat návrh na
výpůjčku k účelu domácí výuky na svém nejbližším zasedání.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5. Uzavření Městského úřadu Milovice v době vánočních svátků
Tajemník MěÚ Milovice předložil návrh na uzavření všech odd. Městského úřadu Milovice v době vánočních
svátků, tj. ve čtvrtek 31. 12. 2015. Městský úřad bude žadatelům opět otevřen v pondělí 4. 1. 2014. Zaměstnanci
budou v tyto dny čerpat řádnou dovolenou.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 422/2015:
Rada města
a) schvaluje uzavření všech pracovišť Městského úřadu Milovice dne 31. 12. 2015,
b) ukládá tajemníkovu města včas informovat veřejnost prostřednictvím sdělení umístěným na oficiálních
webových stránkách Města Milovice a na informačních tabulích města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Informace – Milovice-Mladá sociálně vyloučená lokalita
Starosta města uvedl, že dne 24. 06. 2015, byla k rukám tajemníka MěÚ prostřednictvím elektronické pošty,
pana Tomáše Najmona z MěÚ Lysá nad Labem doručena předběžná informace o zařazení lokality Milovice –
Mladá mezi sociálně vyloučenou lokalitu.
V příloze tohoto materiálu jsou v tuto chvíli veškeré dostupné informace v dané věci.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 423/2015:
Rada města
a) bere na vědomí uvedenou informaci,
b) ukládá tajemníkovi MěÚ Milovice získat všechny dostupné relevantní informace v dané věci a neprodleně
informovat starostu a ostatní členy RM,

c) ukládá starostovi města na základě zjištěných informací podniknout všechny kroky ke zvrácení tohoto stavu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Ing. Jiří Hlaváček
místostarosta města Milovice

