Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice – Mladá, PSČ 289 24
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 9/2019
konaného dne 13. 3. 2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Mgr. Ludmila Šimková – místostarostka města, Mgr. Luboš Šafránek –
radní města, Stanislav Melichar – radní města.
Omluven: Mgr. Ondřej Matouš – radní města.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Bytové prostory ve vlastnictví města.............................................................................................................. 1
1a) Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná .................................................................................................. 1
2. Nebytové prostory ve vlastnictví města .......................................................................................................... 1
2a) Prodloužení termínu ukončení pronájmu nebytového prostoru v ul. Dukelská 348 ......................................... 1
2b) Ukončení Smlouvy o zajištění úklidových prací- nebytové prostory v ul. Dukelská 347-348 ......................... 2
3. Pozemky ......................................................................................................................................................... 2
4. Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou ............................ 4
5. Lokální oprava ul. Armádní ........................................................................................................................... 4
6. Vyhrazené parkování Průběžná 604 ............................................................................................................... 5
7. Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality ............................................................................... 6
8. Pravidla pro publikování v peroidickém tisku města Milovice Zpravodaj Milovické ECHO ........................ 6
9. Informativní zpráva i zajištění správy a běžné údržby ICT na MěÚ Milovice ............................................... 6
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 105/2019
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.

Bytové prostory ve vlastnictví města

1a) Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
Na základě písemné žádosti nájemce bytu v ul. Průběžná, Milovice část Mladá – manželů O. a P. J., předkládá
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) návrh týkající se ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému
bytu, a to dohodou ke dni 31.05.2019 z důvodu stěhování se do vlastní nemovitosti. Nájemní smlouva byla
uzavřena 9. 6. 2004 a byla složena peněžitá jistoty ve výši 7 920 Kč. Žádost o ukončení nájmu je požadováno ke
dni 31. 5. 2019 bez výpovědní lhůty.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 106/2019
Rada města
a) schvaluje žádost manželů O. a P. J., bytem Milovice část Mladá, ul. Průběžná o ukončení nájemního vztahu
k bytu v ul. Průběžná, Milovice-Mladá dohodou ke dni 31.05.2019,
b) ukládá Odd. SMM zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu a předání předmětného bytu zpět pronajímateli
a vrácení složené peněžité jistoty.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2.

Nebytové prostory ve vlastnictví města

2a) Prodloužení termínu ukončení pronájmu nebytového prostoru v ul. Dukelská 348
Rada města č. 1/2019 ze dne 09.01.2019 svým usnesením č. 8/2019 schválila ukončení smlouvy o pronájmu
nebytových prostor užívaných spol. GR servis group s.r.o. jako kanceláře pro svou realitní činnost. Nájem má
skončit ke dni 30.04.2019. Nájemci byla zaslána výzva k podpisu Dohody o ukončení nájmu. Zástupce společnosti
pan Vaněk si podal žádost o prodloužení termínu ukončení nájmu k datu 31.05.2019, a to z důvodu úpravy nových
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prostor a pracovní vytíženosti s dokončováním vyúčtování služeb za rok 2018 pro jejich klienty. Oddělení správy
majetku předkládá tuto žádost Radě města a navrhuje její schválení.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 107/2019
Rada města
a) revokuje vydané usnesení č. 8/2019 ze dne 09.01.2019, bod a),
b) schvaluje prodloužení ukončení nájemní smlouvy uzavřené s GR servis group s.r.o., zast. Janem Vaňkem, se
sídlem ČSA 13, Milovice, na pronájem nebytového prostoru nacházející ho se v 1. patře budovy č.p. 348, ul.
Dukelská, a to dohodou ke dni 31. 5. 2019,
c) ukládá Odd. SMM zajistit předání nebytových prostor umístěných v 1. patře budovy č.p. 348, ul. Dukelská,
Milovice zpět pronajímateli.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2b) Ukončení Smlouvy o zajištění úklidových prací- nebytové prostory v ul. Dukelská 347-348
Oddělení správy majetku města předkládá Rada města návrh na ukončení Smlouvy o zajištění úklidových prací.
Smlouva je uzavřena dne 01.11.2012 mezi městem Milovice a panem Janem Vaňkem a se týká úklidu společných
prostor v budově Dukelská 347-348. Smlouva bude ukončena dohodou, a to ke dni 31.05.2019. Po ukončení této
smlouvy bude úklid zajišťován správcovskou firmou. Náklady na úklid budou předepsány a rozpočítány mezi
všechny nájemce. Oddělení správy majetku předkládá tento návrh Radě města a navrhuje jeho schválení.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 108/2019
a) schvaluje ukončení Smlouvy o zajištění úklidových prací nebytových prostor v ul. Dukelská 347-348,
Milovice, a to dohodou ke dni 31. 5. 2019,
b) ukládá Odd. SMM zajistit podpis Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění úklidu nebytových prostor a
následně, ve spolupráci se správcovskou firmou, zajistit úklid společných prostor v budově Dukelská 347-348,
Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

3.

Pozemky

3a) Návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice a na pozemcích parc.
č. 191/1 a 191/2 v k.ú. Milovice nad Labem
Společnost Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ 451 44 664, se sídlem Kluk 116, 290 01 Poděbrady, na základě
zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení investic a rozvoje:
a) v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice, č.j. OSM/549/19/Kra ze dne 24. 6. 3. 2019
(kopie Vyjádření viz Příloha č. 1 a), k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Habrová, kNN p.č. 1401/26“,
číslo stavby IV-12-6024010, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku ve vlastnictví města Milovice 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 rodinného domu na pozemku parc.č
1401/26 v k.ú. Benátecká Vrutice, v ul. Habrová, část Mladá, napojené na stávající distribuční soustavu NN, ve
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Navrhovaná trasa kabelového vedení je patrná z mapových podkladů,
tj. Snímek z katastrální mapy a Situační výkres (viz Příloha č. 1 b).
b) v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice, č.j. OSM/13990/18/Kra ze dne 6. 3. 2019
(kopie Vyjádření viz Příloha č. 2 a), k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Na Pahorku, kNN p.č. 198“,
číslo stavby IV-12-6023714, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 199/1 a parc.č. 199/2 v k.ú. Milovice nad Labem, 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 pozemek parc.č. 198 v k.ú. Milovice nad Labem, v ul. Na
Pahorku, část Milovice, napojené na stávající distribuční soustavu NN, ve vlastnictví společnosti 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 b). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných
pozemků umístit výše uvedené stavby, a po jejich dokončení tyto stavby 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
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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 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je
bez DPH. Předpokládaný rozsah věcného břemene je v případě stavby „Milovice, Habrová, kNN p.č. 1401/26“
cca 25 bm uložení do zeleného pásu, v případě stavby „Milovice, Na Pahorku, kNN p.č. 198“ cca 10 bm uložení
do zeleného pásu. Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrických plánů, které budou
zpracovány po dokončení staveb. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ
Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrických plánů, správní poplatky za vklad věcného břemene do
katastru nemovitostí).
Na základě výše uvedeného Odd. investic a rozvoje navrhuje Radě města uzavření Smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 109/2019
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost realizace stavby
„Milovice, Habrová, kNN p.č. 1401/26“, číslo stavby IV-12-6024010, na pozemku ve vlastnictví města Milovice
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. OSM/549/19/Kra, ze dne 6. 3. 2019
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude pozemek
(respekt. povrch pozemku) uveden 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 0.
Usnesení č. 110/2019
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost realizace stavby
„Milovice, Na Pahorku, kNN p.č. 198“, číslo stavby IV-12-6023714, na pozemcích ve vlastnictví města Milovice
parc.č. 199/1 a parc.č. 199/2 v k.ú. Milovice nad Labem, 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. OSM/13990/18/Kra ze dne 6. 3. 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.
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- 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 0.
3b) Návrh na výpůjčku části pozemku parc.č. 1400/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
V souladu s usnesením Rady města č. 249/2014 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) byla, dne 26. 5. 2014,
uzavřena Smlouva o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 1401/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú.
Benátecká Vrutice (dále jen „Smlouva“), mezi Městem Milovice a společností MIRAKULUM s.r.o., IČ 252
66 454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, která je provozovatelem Parku Mirakulum. Předmětem
Smlouvy je výpůjčka části asfaltové plochy, na pozemku umístěném mezi ulicemi Topolová a Tyršova v části
Mladá, která slouží jako dočasná odstavná plocha, s řízeným provozem, pro parkování vozidel návštěvníků Parku
Mirakulum, a to pouze při větší návštěvnosti a vyčerpání kapacity stávajících parkovišť (kopie uzavřené Smlouvy
viz Příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na dobu pěti let a její platnost končí 26. 5. 2019 a
zástupce společnosti MIRAKULUM s.r.o. má i nadále zájem o výpůjčku předmětného pozemku, za jehož užívání
nabízí kromě bezplatné údržby a péče o travnaté plochy (plocha mezi asfaltovou plochou a chodníkem podél ul.
Topolová a plocha mezi asfaltovou plochou a komunikací v ul. Tyršova) i převzetí správy a údržby dětských hřišť
a sportovišť ve vlastnictví města, společně s prováděním provozních kontrol herních prvků podle ČSN - EN 1176.
Na základě uvedeného předkládá Oddělení investic a rozvoje Radě města ke schválení návrh na zveřejnění Záměru
o uzavření smlouvy o výpůjčce - části pozemku parc.č. 1400/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice
(ve formě úplného textu Smlouvy o výpůjčce) mezi Městem Milovice a společností MIRAKULUM s.r.o. (návrh
Smlouvy Záměru viz Příloha č. 2 a návrh Smlouvy viz Příloha č. 3)
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 111/2019
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru o uzavření smlouvy o výpůjčce - části pozemku parc.č. 1400/1 ostatní plocha-jiná
plocha v k.ú. Benátecká Vrutice (ve formě úplného textu Smlouvy o výpůjčce) mezi Městem Milovice a
společností MIRAKULUM s.r.o., IČ 252 66 454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, v předloženém
znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4.

Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou

Pan K. S., Milovice, podal žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou
v ul. Slepá na pozemku parc. č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích. Vyhrazené parkovací místo by
vzniklo na vybudovaném parkovišti před domem č.p.550 u lampy VO číslo MI 00411 (441197) a je vyznačeno na
přiloženém mapovém podkladu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 112/2019
Rada města
schvaluje žádost pana K. S., Milovice, o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně těžce postiženou v ul.
Slepá na pozemku parc. č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích. Povolení na vyhrazené parkovací místo
bude vydáno do 31.03.2024. Zhotovení parkovacího místa bude dle mapového podkladu a vyjádření Policie ČR
DI Nymburk. Instalaci dopravního značení i při každé změně registrační značky v době platnosti vyhrazeného
parkovacího místa si uživatel hradí sám na vlastní náklady.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5.

Lokální oprava ul. Armádní

Vzhledem ke stavu místní komunikace, ul. Armádní v Milovicích, která je v havarijním stavu a nesplňuje
požadavky bezpečného silničního provozu je nutné jí v nejbližší možné době opravit. Výtluky vznikají po zimním
období, kdy se často extrémně mění povětrnostní podmínky, náhlé střídání teplot, kdy po mrazu přichází mírná
obleva a následně znovu mráz je doslova pastí pro asfaltové povrchy komunikací. Roztátý sníh zatéká do četných
spár v povrchu, pak znovu zmrzne, zvětší svůj objem a asfalt se roztrhne. Tímto vzniká výtluk „prohlubeň v krytu
vozovky“. Deformace krytu povrchu této komunikace byla v uplynulých letech opakovaně opravována metodou
ITHR a tryskovou metodou tolikrát, že během zimního období, přes veškeré snahy vysprávky výtluků není možné
zajistit bezpečný provoz na této komunikaci a zajistit tak provozní způsobilost vozovky. Prozatím je ul. Armádní
označena dopravním značením č. A7a – nerovnost komunikace. Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“)
navrhuje nerovnosti, výtluky, hloubkové koroze a výrazné síťové trhliny v komunikaci, ul. Armádní, v úseku od
křiž. ul. Armádní x ul. Višňová (od restaurace Mladá) až po křiž. ul. Armádní x ul. V Břízách v části Benátecká
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Vrutice v Milovicích, nechat vyspravit lokálním vyfrézováním na hloubku porušené vrstvy do pravidelného tvaru
v ploše přesahující výtluk a odstraňující i plochu signalizující rychlý vývoj porušení. Rozsah vysprávky k opravě
je cca 2 000 m2. Předpokládaná výše ceny za opravu ul. Armádní by činila max. 2 000 000 Kč bez DPH. Cena
byla stanovena na základě průzkumu trhu. Podle předpokládané hodnoty zakázky a podle předmětu plnění zakázky
by se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. OSM navrhuje, aby byla zakázka zadávána
v souladu s článkem 8 odst. a) vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi. V rozpočtu pro letošní
rok 2019 nebylo počítáno s tak rozsáhlou opravou pozemní komunikace, ul. Armádní, proto OSM žádá Radu města
o schválení opravy této komunikace a zadání rozpočtového opatření na tuto opravu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 113/2019
Rada města
a) schvaluje návrh na opravu místní komunikace, ul. Armádní, která vykazuje nerovnosti, výtluky, hloubkové
koroze a výrazné síťové trhliny a to v úseku od křiž. ul. Armádní x ul. Višňová (od restaurace Mladá) až po křiž.
ul. Armádní x ul. V Břízách v části Benátecká Vrutice v Milovicích a tím zabezpečení silničního provozu,
b) ukládá OSM předložit na nejbližší jednání RM rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na opravu
komunikace, ul. Armádní a doporučuje Zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření schválit,
c) ukládá OSM předložit na nejbližší jednání RM výzvu k podání nabídky na opravu komunikace, ul. Armádní.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6.

Vyhrazené parkování Průběžná 604

Na základě žádostí a stížností nájemníků Průběžná 604 na vyhrazené parkování v ul. Průběžná Oddělení správy
majetku města (dále jen Odd. SMM) provedlo kontrolu této skutečnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že v ul. Průběžná
u domu č. p. 604 na parkovišti nacházejícího se na parc. č. 1398/1 v k. ú. Benátecká Vrutice, je umístěno dopravní
značení IP 12 – vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou E13 s textem 2SU 4098 a 6T7 1642. Dále bylo
zjištěno, že vozidlo s SPZ 2SU 4098 je registrované na pana J. H. a vozidlo s SPZ 6T7 1642 je registrované na
paní P. P. Povolení ke zvláštnímu užívání pro tyto dvě SPZ nebylo na MěÚ dohledáno, proto byli oba účastníci
vyzvání k předložení povolení příslušného silničního správního orgánu a vyjádření DI PČR o jejím umístění. Pan
J. H. doložil Smlouvu o přenechání vybudovaného parkovacího místa od pana L. T., za úplatu 95 000 Kč,
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vystavené panu L. T. v roce 2013 a Souhlas s umístěním
svislé dopravní značky č. IP 12 s dodatkovou tabulkou a původními SPZ vydané taktéž L. T .Za paní P. se ozvala
její dcera N. K. (V.), která parkovací místo využívá k parkování vozu s SPZ registrovanou na svojí matku paní P.
P. N. K. (V.) předložila stejné dokumenty jako pan J. H. + usnesení RM ze dne 22. 03. 2004, která panu L. T. a N.
V. schválila vybudování dvou parkovacích míst navazujících na stávající parkovací místa na vlastní náklady
žadatelů. Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace nebylo žádnému z účastněných vydáno, tudíž jsou
parkovací místa užívána bez povolení a uživatelé se dopouštějí přestupku spočívajícího ve zvláštním užívání
pozemní komunikace bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Ve věci
vyhrazených parkovacích míst se jedná o tzv. zvláštní užívání místní komunikace ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm.
c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zvláštní užívání probíhá na základě rozhodnutí o
povolení silničního správního úřadu za předpokladu souhlasného stanoviska vlastníka komunikace, tedy Města
Milovice ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona o poz. komunikacích. Řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o povolení,
se zahajuje na návrh – písemnou žádost, kdy navrhovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Povolení
zvláštního užívání se vydává na dobu určitou a stanoví podmínky takového užívání. Povolení zvláštního užívání
se ve městě Milovice vydává max. na dobu 2 let, kdy žadatel následně může požádat o jeho prodloužení, případně
si podat žádost o změnu povolení (například pokud si pořídil nové vozidlo). Pokud žadatel neučiní žádný z výše
uvedených kroků (například z důvodu odstěhování), povolení uplynutím doby zaniká.
Problém s nedostatkem parkovacích míst a přibývání žádostí o vyhrazené parkovací stání, upravila Rada města
zřizování vyhrazených parkovacích míst v Milovicích svým usnesením v roce 2012.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 114/2019
Rada města
a) trvá na vydaném usnesení RM č.116/2012 ze dne 27. 02. 2012, a to z důvodu nedostatku parkovacích míst ve
městě,
b) schvaluje odstranění dopravního značení IP 12 – vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou E13 s textem
2SU 4098 a 6T7 1642, z důvodu, že parkovací místa jsou užívána bez povolení a uživatelé se dopouštějí přestupku
spočívajícího ve zvláštním užívání pozemní komunikace bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. b) zákona o
pozemních komunikacích,
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c) ukládá Odd. SMM vyzvat uživatele parkovacích míst o okamžité odstranění dopravního značení IP 12 –
vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou E13 s textem 2SU 4098 a 6T7 1642, případně zajistit provedeni
odstranění dopravního značení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7.

Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality

Mgr. Luboš Šafránek, předseda komise, předkládá Zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality č. 2/2019 ze dne 25. 2. 2019.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 115/2019
Rada města
a) bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality č. 2/2019 ze dne
25. 2. 2019,
b) ukládá OSM, aby vyzvalo zástupce penzionu „Lesní“ k nápravě dopravního značení v souladu s platnými
předpisy a dále, aby společně se zástupci penzionu hledalo řešení a případně poskytlo součinnost pro zajištění
dostupnosti penzionu tak, aby pro jeho potřeby nebyla využívána komunikace Lesní od křížení s ulicí sportovní
po ulici Pod Liškami,
c) ukládá OSM vyzvat majitele bytových domů ul. Lesní od č.p. 1002 po č.p. 1025 k projednání možnosti pěší
zóny s povolením vjezdu pouze rezidentům,
d) ukládá OSM instalovat zábradlí v křižovatce Lesní a Armádní tak, aby bylo fyzicky zabráněno přecházet ulici
Lesní mimo vyznačený přechod a spravení části chodníku, který v diskutovaných místech díky svému poškození
nutí např. maminky s kočárky k vybočení z chodníku přímo na silnici v ulici Lesní. Do budoucna, při řešení
modernizace ulice Armádní zúžit křížení s ulicí Lesní,
e) ukládá OSM využít dostupných prostředků pro odstranění zejména kovového a betonového odpadu umístěného
v městských lesích, parcích a na stezkách, a to zejména v části Mladá a dále pro zabezpečení či zasypání
nefunkčních a nepoužívaných jímek a výkopů, a to nejméně v rozsahu přiložených fotografií,
f) ukládá OSM instalovat tísňové tlačítko do prostor knihovny a jeho napojení na služebnu MP, a dále pořízení
tísňového tlačítka do prostor Turistického informačního centra a jeho napojení na služebnu MP, pořízení tísňového
tlačítka do prostor pokladny a jeho napojení na služebnu MP a pořízení tísňového tlačítka do kanceláře přestupků
(resp. oddělení správních agend) a jeho napojení na služebnu MP,
g) doporučuje Finančnímu výboru projednání nabídky (příloha č. 2) společnosti Fibernet na pronájem
nenasvícených optických vláken,
h) ukládá ředitelce školy T.G.M., aby poptali vlastní kamerový systém, obdobně jako je tomu ve škole Juventa, a
to tak, aby byl monitorován majetek školy, včetně vstupů do budovy, na pozemky (hřiště) a opláštění,
ch) ukládá OSM modernizovat kamerový systém radnice tak, aby byla možná identifikace osob v prostorách
radnice, včetně možnosti optického zoomu, dálkového ovládání pohybu kamer atd. a rozšíření kamerového
systému o prostory knihovny a modernizaci záznamového zařízení a aplikace pro prohlížení záznamů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
8.

Pravidla pro publikování v peroidickém tisku města Milovice Zpravodaj Milovické ECHO

OŠKS předkládá RM ke schválení Pravidla pro publikování v periodickém tisku města Milovice, která jsou
v souladu se zákonem 46/2000 Sb., zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon). Návrh Pravidel byl projednán a upraven redakční radou dne 27. 2.
2019.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 116/2019
Rada města
schvaluje Pravidla pro publikování v periodickém tisku města Milovice, která jsou v souladu se zákonem 46/2000
Sb., zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový
zákon).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
9.

Informativní zpráva i zajištění správy a běžné údržby ICT na MěÚ Milovice

Kancelář úřadu předložila členům Rady města informativní zprávu o nedostatcích v zajištění správy a běžné údržby
IT související s provozem městského úřadu. Ta byla do 8. 3. 2019 zajištěna na základě smlouvy mezi městem
Milovice a společností S.I.C spol, s.r.o IČ: 251 322 53 se sídlem Na Folimance 2155/15 s původní platností na na
dobu určitou 24 měsíců . Vzhledem k nevyhovujícím službám, zanedbávané péči a neplnění úkolů vyplývajících
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ze smlouvy, nebylo zvažováno další prodloužení smlouvy s výše uvedenou společností. Z toho důvodu byla výše
uvedená společnost opakovaně vyzývána, včetně písemné výzvy ze dne 8. 2. 2019 k zajištění řádného předání
veškerých administrátorských oprávnění k IT infrastruktuře a HW periferií tak, aby byl úřad schopen zajistit správu
a údržbu IT jiným způsobem, popř. novým smluvním stavem. Na předchozí výzvy společnost nereagovala, a až
následně na telefonickou urgenci bylo sděleno, že společnost využije nejzazšího termínu pro předání veškeré
potřebné dokumentace, kterým byl výše uvedený den konce platnosti smlouvy, tedy 8. 3. 2019. Bohužel ani v tento
den nedošlo k úplnému a řádnému předání. Město bylo tímto přístupem uvedené společnosti postaveno do situace,
která významně ohrožuje jeho fungování včetně ohrožení kybernetické bezpečnosti. Daný postup společnosti pak
jen dokresluje její déle trvající přístup vůči městu a potvrzuje, že opakovaně vyjadřovaná nespokojenost s jejími
službami je zcela oprávněná a na místě. Postup společnosti byl proto předán k právnímu rozboru smluvní advokátní
kanceláře a město aktuálně čeká na toto právní stanovisko, aby mohlo zvážit svůj další postup.
Vzhledem k uvedené problematice a z důvodu potřeby stabilizace stavu je Kanceláří úřadu navrhován postup
v souladu s čl. 9 Směrnice č. 1/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi a uzavření nejvýše 6 měsíčního vztahu na mimořádnou správu a nutnou údržbu ICT soustavy, a to
do doby vyžadující stabilizaci stavu a nalezení dlouhodobého řešení. Nad rámec výše uvedeného ustanovení
Směrnice byly za tímto účelem formou poptávkového řízení osloveni dva potencionální dodavatelé, kdy za
ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Dragon Internet IČ: 27237800 se sídlem Pod
Loretou 883, 293 06 Kosmonosy.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 117/2019
Rada města
a) bere na vědomí informativní zprávu k zajištění správy a běžné údržby IT související s provozem městského
úřadu. Smlouva na správu a běžnou údržbu ICT uzavřená mezi Městem Milovice a společností S.I.C spol,
s.r.o IČ: 251 322 53 se sídlem Na Folimance 2155/15,
b) schvaluje, v souladu s čl. 9 Směrnice č. 1/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, uzavření smlouvy na zajištění správy a běžné údržby ICT mezi Městem
Milovice a společnosti Dragon Internet IČ: 27237800 se sídlem Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, na
dobu určitou 6 měsíců.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 3. 2019
Zápis byl ověřen podpisy dne: 18. 3. 2019

7

