Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice-Mladá, PSČ 289 24
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
__________________________________________________________________________________
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2020
konaného dne 23.09.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Milovice
Přítomni:

Pilc Lukáš; Smeták Aleš, Ing.; Zatloukalová Jaroslava; Šafránek Luboš, Mgr.; Pour
Milan, Ing.; Vágner František; Kužel Jaroslav; Bukovská Kristýna, JUDr.; Matouš
Ondřej, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.; Hrdličková Jana; Vedral Vladimír, Ing.; Melichar
Stanislav; Milata Zdeněk, Mgr.; Hlaváček Jiří, Ing.

Omluveni:
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta města Milovice pan Lukáš Pilc. Přivítal přítomné a konstatoval
splnění všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města podle
jednacího řádu Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Následně starosta města konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli
přítomno 14 členů Zastupitelstva města Milovice. Zastupitel Ing. Vladimír Vedral se dostaví v průběhu
jednání. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech bodech programu.
Starosta města upozornil všechny přítomné, že celý průběh veřejného zasedání Zastupitelstva města je
nahráván na zvukový záznam.
Následně starosta města Milovice určil zapisovatelku dnešního zasedání:
Zapisovatelkou byla určena: Miroslava Dlouhá – vedoucí Kanceláře úřadu.
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Stanislav Melichar a Jaroslav Kužel.
Volba ověřovatelů zápisu
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni
zastupitelé Jana Hrdličková a Ing. Aleš Smeták.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí ověřovatelem zápisu Janu Hrdličkovou a Ing. Aleše Smetáka.
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
zdržela se
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/64/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Volba návrhové komise
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé
Mgr. Ondřej Matouš, Mgr. Luboš Šafránek a JUDr. Kristýna Bukovská.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí do návrhové komise Mgr. Luboše Šafránka a Mgr. Ondřeje Matouše a JUDr.
Kristýnu Bukovskou
Bukovská Kristýna, JUDr.
zdržela se
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/65/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Schválení programu zasedání
Starosta města předložil program veřejného zasedání Zastupitelstva města č. 4/2020:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů dle §11, Jednacího řádu ZM a dle zákona o obcích
3. Žádost o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání ZM
4. Finanční výbor ZM
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2020/ZM
6. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1419/42 v k.ú. Benátecká Vrutice, v ul. Višňová v části Mladá a
návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě, v souvislosti s rekonstrukcí stávajících bytových
domů v ul. Višňová, které jsou součástí pozemků parc.č. st. 594 a 595 v k. ú. Benátecká Vrutice
7. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad Labem, přístupného z ulice
Zátopkova v části Mladá
8. Návrh na schválení podpisu Souhlasného prohlášení, týkajícího se vydržení pozemku, ve vlastnictví
města, parc.č. 1298/4 v k.ú. Benátecká Vrutice fyzickou osobou
9. Kontrolní výbor ZM
Zastupitel Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh na doplnění navrženého programu o bod č.10 Návrh na zřízení Kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené (POSEZ) s odůvodněním
uvedeném důvodové zprávě doručené na podatelnu MěÚ Milovice dne 23.9.2020 a zároveň
elektronikou poštou všem zastupitelům.
Zastupitelka JUDr. Kristýna Bukovská vznesla doplňující návrh na zařazení diskuze jako posledního
bodu programu tj. č. 11
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k hlasování o návrzích programu veřejného zasedání
Zastupitelstva města č.4/2020 v tomto pořadí:
Návrh na doplnění – JUDr. Kristýna Bukovská
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje doplňující návrh na zařazení diskuze jako poslední bod programu
Bukovská Kristýna, JUDr.
Hrdličková Jana
Matouš Ondřej, Mgr.

pro
zdržela se
zdržel se

Hlaváček Jiří, Ing.
Kužel Jaroslav
Melichar Stanislav

zdržel se
zdržel se
zdržel se

Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
zdržel se
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
zdržel se
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
zdržela se
Hlasování – Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 10, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení nebylo přijato

zdržel se
pro
zdržela se
pro

Protinávrh. Mgr. Zděněk Milata
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva města č. 4/2020 v
následujícím znění:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů dle §11, Jednacího řádu ZM a dle zákona o obcích
3. Žádost o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání ZM
4. Finanční výbor ZM
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2020/ZM
6. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1419/42 v k.ú. Benátecká Vrutice, v ul. Višňová v části Mladá a
návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě, v souvislosti s rekonstrukcí stávajících bytových
domů v ul. Višňová, které jsou součástí pozemků parc.č. st. 594 a 595 v k. ú. Benátecká Vrutice
7. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad Labem, přístupného z ulice
Zátopkova v části Mladá
8. Návrh na schválení podpisu Souhlasného prohlášení, týkajícího se vydržení pozemku, ve vlastnictví
města, parc.č. 1298/4 v k.ú. Benátecká Vrutice fyzickou osobou
9. Kontrolní výbor ZM
10. Návrh na zřízení Kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené (POSEZ)
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/66/2020

zdržel se
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Informace o vyhotovení zápisu
Starosta města seznámil přítomné s tím, že Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3/2020 ze dne 29.
6. 2020, byl dne 1. 7. 2020 vyhotoven a rozeslán členům Zastupitelstva města ke kontrole s termínem
do 7. 7. 2020. Zápis byl téhož dne ověřen a zveřejněn na webových stránkách města.
1. Kontrola plnění usnesení ZM
Kancelář úřadu předkládá členům zastupitelstva města kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2020 a č.
3/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2020 a č. 3/2020, v
předloženém znění.
Bukovská Kristýna, JUDr.
Hrdličková Jana

pro
pro

Hlaváček Jiří, Ing.
Kužel Jaroslav

pro
pro

Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/67/2020

pro
pro
pro
pro
pro

2. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů dle §11, Jednacího řádu ZM a dle zákona o obcích
Na zasedání zastupitelstva města č. 3/2020 dne 29. 6. 2020 byly vzneseny dotazy přítomných
zastupitelů JUDr. Kristýny Bukovské, Mgr. Zdeňka Milaty a Ing. Milana Poura dle §11 Jednacího
řádu zastupitelstva města ze dne 24. 6. 2019. Na základě odst. 3) § 11 Jednacího řádu zastupitelstva
města je zastupitelům předkládána souhrnná zpráva včetně příloh o vyřízení těchto dotazů. Dále byly
vzneseny dotazy dle zákona o obcích, odpovědi jsou součástí této souhrnné zprávy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí souhrnnou zprávu o vyřízení dotazů § 11 Jednacího řádu
zastupitelstva města a informaci o vyřízení dotazů dle zákona o obcích
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/68/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

3. Žádost o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání ZM
Kancelář úřadu předkládá žádost občanů o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání Zastupitelstva
města, který byl na podatelnu doručen dne 8. 6. 2020. Podepsaní občané žádají o zajištění živého
přenosu zasedání zastupitelstva prostřednictvím internetu a dále umístění záznamu k opětovnému
přehrání na webových stránkách města. Kancelář úřadu v současné době zveřejňuje na webových
stránkách zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva města, který bývá zpravidla umisťován druhý
den po zasedání a také zápis, který je zveřejňován po ověření, a to nejdéle do 10 dnů od konání
zasedání. Zveřejňování zápisu a zvukového záznamu patří do informování občanů nad rámec zákona a
je považováno za dostatečné získání informací o projednávaných bodech programu veřejného zasedání
zastupitelstva, pro ty, kteří se na veřejné zasedání nemohou dostavit. Pořizování obrazového záznamu
je obdobou zvukového záznamu, kdy sice mohou občané přímo sledovat průběh zasedání
zastupitelstva města, avšak nemohou v daný okamžik dostát svého významného práva vyjadřovat se
na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným bodům v souladu s §16 odst. 2 písm. c) Zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, tzn. že tímto způsobem nelze nahradit přímou účast při jednání. Z uvedeného
hlediska je zvukový záznam a zápis považován za dostatečné medium k získání podrobných informací
z průběhu zasedání Zastupitelstva města a z tohoto důvodu je doporučeno tuto žádost neschválit.
Vztah k rozpočtu:
Cena za kamerový přímý video přenos zasedání zastupitelstva specializovanou firmou je 20 000 Kč
bez DPH.

Zastupitel Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh ve znění – Ukládá Radě města zajistit od příštího
zasedání Zastupitelstva města přímý přenos audiovizuálního záznamu přes internet
Protinávrh – Mgr. Zděněk Milata
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá Radě města zajistit od příštího zasedání Zastupitelstva města přímý
přenos audiovizuálního záznamu přes internet
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
zdržela se
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
proti
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
proti
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
proti
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
proti
Hlasování – Pro: 4, Proti: 9, Zdržel se: 2, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení nebylo přijato

proti
proti
proti
proti
zdržel se
proti
pro

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje žádost občanů o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání
zastupitelstva města Milovice, konkr. o zajištění živého přenosu zasedání zastupitelstva
prostřednictvím internetu a dále umístění záznamu k opětovnému přehrání na webových stránkách
města.
Bukovská Kristýna, JUDr.
proti
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
zdržela se
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
proti
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
proti
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 9, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/69/2020

pro
pro
zdržel se
pro
pro
pro
proti

4. Finanční výbor ZM
Předseda Finančního výboru předkládá členům zastupitelstva města zápis z jednání Finančního výboru
č. 6/2020 ze dne 22. 7. 2020 a č. 7/2020 ze dne 9. 9. 2020, v předloženém znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru č. 6/2020 ze dne 22. 7. 2020
a č. 7/2020 ze dne 9. 9. 2020, v předloženém znění.
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/70/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

5. Návrh Rozpočtového opatření č. 6/2020/ZM
Předseda Finančního výboru předkládá zastupitelům města návrh Rozpočtového opatření č.6/2020/ZM
v tomto znění:
Daňové příjmy:
Dochází k ponížení daňových příjmů u položky 1121 a 1211. Tyto položky jsou poníženy o celkovou
částku 15 mil. Kč na základě získaného kompenzačního příspěvku.
Nedaňové příjmy:
Do rozpočtu jsou zahrnuty již přijaté finanční částky.
Přijaté dotace:
Jedná se o zařazení a úpravu již přijatých dotací. U průtokových dotací příspěvkovým organizacím
jsou tyto částky zařazeny i na stranu výdajů.
Běžné výdaje:
2212 - Silnice
Jedná se o navýšení položky z důvodu opravy komunikace ul. Ke Hřišti a Armádní. Částka bude
přesunuta z položky 2219, kde došlo k úspoře financí za zimní údržbu.
3631 – Veřejné osvětlení
Analýza výchozího stavu a možností úspor energie a provozních nákladů v oblasti veřejného osvětlení.
Analýza bude obsahovat hodnocení veřejného osvětlení včetně kabelového vedení a rozvaděčů ve
města Milovice a návrhy energetických úspor a provozních nákladů. Analýzu bude administrovat
Oddělení správy majetku města.
4349 – Příspěvek dle zákona o soc. službách-Centrum soc. a zdr. služeb
Na základě uzavřené Smlouvy a doručeného vyúčtování bylo zjištěno, že tyto služby využívá více
občanů města a dále došlo i k navýšení částek za poskytnuté služby. Do konce roku dojde ještě
k vyúčtování za 3.čtvrtletí roku 2020 a proto je nutné tuto položku navýšit.
5399 – Provoz MKDS
Vzhledem k tomu, že přechod MKDS na optickou síť bude realizován pronájmem optických vláken,
nejedná se o investici, ale o provozní náklady. Z tohoto důvodu dochází k přesunu z kapitálových
výdajů.
6171 – Činnost místní správy
Zde je potřeba navýšit položku na právní služby.
Kapitálové výdaje:
2212 – Komunikace Italská
Jedná se o přejmenování položky. Z této položky je vzata částka ve výši 2.000.000, - Kč na novou
investiční akci „Rekonstrukce ulice Armádní“.
2212 – Autobusové zastávky Sluneční Vrch vč. rekonstrukce části komunikace ul. Armádní
Navýšení položky je z důvodu vyvolané přeložky plynovodního řádu v komunikaci ul. Armádní.
2212 – Rekonstrukce ulice Armádní
Pro možné vypsání veřejné zakázky na projektové práce.
2219 – Revitalizace lokality Balonka
Nutné kácení stromů v ulici Dukelská V. etapa, fakturace projektové dokumentace III. Etapa.
2219 – Revitalizace lokality Komenského
Navržení nových parkovacích míst v lokalitě Komenského.
3613 – Stavební úpravy a zateplení Dukelská 347/5 a 348/7-změna užívání
Během stavebních prací došlo k nezbytným změnám:
1) Podlaha
Při bouracích pracích byla zjištěna nevyhovující konstrukce podlahy v budoucí místnosti u výtahu.
Objednatel rozhodl o vybourání stávající dřevěné podlahy a provedení nového souvrství dle návrhu
projektanta.
2) Kuchyňské linky
Na základě upozornění zhotovitele nebyly tyto práce oceněny v rozpočtu, byly zaneseny pouze
v projektové dokumentaci.

3) Klimatizace
Projekt řešil pouze doplnění klimatizace v nové části. Objednatel se rozhodl pro výměnu stávajících,
téměř nefunkčních jednotek za nové.
4) Doplnění pospojení HOP
Projekt řeší pouze vedení ochrany na fasádě. Na základě rozhodnutí objednatele bylo provedeno nové
doplnění pospojení HOP.
5) Změna šířky dveří
Na základě chybné specifikace dveří, kdy v PD byly navržen rozměr dveří 800/1970 musí být pro
zdravotnické zařízení minimální rozměr dveří 900/1970.
6) Silnoproudá elektrotechnika
Tyto práce byly provedeny již před zahájením realizace jiným dodavatelem (z důvodu nutnosti
zachování provozu stávajících ordinací – pediatrie, gynekologie).
Dle požadavku KHS SK
1) ověření provozu z hlediska vlivu na chráněné prostory definované v § 30 odst. 3 zákona 258/2000
Sb. kontrolním měřením hluku
2) měření umělého osvětlení ve vztahu k požadavkům nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Zajištění požární bezpečnosti stavby
3631– VO ul. Topolová
Při vlastní realizaci byl zjištěn nesoulad množství v prováděných protlaků dle PD. Dále bylo vzhledem
k typu přítomné zeminy investorem odsouhlaseno provedení pískování vedení (výskyt kamenité
zeminy, opuka) s čímž souvisí taktéž přesun nepoužitého množství zeminy na skládku. Dále bylo
provedeno přesunutí 1 ks lampy veřejného osvětlení a úprava oplocení, které nebylo umístěno na
hranici pozemku.
Navýšení stávajících a zařazení nových investičních akcí je přesunuto z investičních akcí dle tabulky.
Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje schodek rozpočtu. Návrh rozpočtového opatření byl
projednán v radě města a ve finančním výboru dne 9. 9. 2020. Přílohou důvodové zprávy je
Rozpočtové opatření č.5/2020/RM, schválené radou města dne 12. 8. 2020 usnesením č.RM
č./494/2020.
Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
V průběhu rozsáhlé diskuze vznesla zastupitelka JUDr. Kristýna Bukovská doplňující návrh
spočívající v ponížení položky 3636 5159 o částku 2,4 mil. Kč.
Předseda Finančního výboru vznesl protinávrh na změnu na straně kapitálových výdajů (investice) navýšení o 1 mil Kč. z důvodu potřeby nákupu nového nákladního automobilu pro technickou skupinu
Doplňující návrh – JUDr. Kristýna Bukovská
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh na doplnění Rozpočtového opatření č.6/2020/ZM – ponížení
položky 3636 5159 o částku 2,4 mil. Kč.
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
proti
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
zdržel se
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
proti
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
zdržel se
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
zdržela se
Hlasování – Pro: 4, Proti: 7, Zdržel se: 4, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení nebylo přijato

proti
zdržel se
proti
proti
proti
proti
pro

Protinávrh - Ing. Aleš Smeták
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 6/2020/ZM s doplněním položky
rozpočtové výdaje kapitálové (investice) - navýšení o 1 mil. Kč, ve znění viz příloha
Bukovská Kristýna, JUDr.
proti
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
zdržel se
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/71/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

6. Návrh na prodej pozemku parc. 1419/42 v k.ú. Ben. Vrutice, v ul. Višňová v části Mladá a
návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě, v souvislosti s rekonstrukcí stávajících
bytových domů v ul. Višňová, které jsou součástí pozemků parc.č. st. 594 a 595 v k. ú. Benátecká
Vrutice
S vazbou na usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 54/2019 ze dne 24. 6. 2019 (viz odst.
Dosavadní přijatá usnesení), kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě
(Plán. smlouva se týká rekonstrukce bytových domů v ul. Višňová, které jsou součástí pozemků
parc.č. st. 594 a 595 v k.ú. Benátecká Vrutice, výstavby garážového domu a s tím spojenou výstavbou
technické a dopravní infrastruktury, Dodatek č. 1 se týká nástavby na garážovém domě tj. vybudování
obchodních prostor a změny využití spodního, částečně zapuštěného podlaží, bytového domu na
parc.č. st. 595 tj. vybudování obchodních a nebytových prostor a na pozemku města pak vybudování
zapuštěných přístupových teras do těchto prostor) probíhala jednání s Martinem Truhlářem,
jednatelem společnosti TRUHLÁŘ a spol., s.r.o., IČ 005 37 284 (dále jen „společnost“), o prodeji
části pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, pro možnost
vybudování zapuštěných teras pro přístup do obchodních a nebytových prostor v bytovém domě na
parc.č. st. 595 (kopie uzavřené Plánovací smlouvy vč. příloh viz Příloha č.1, kopie Dodatku č. 1
k Plánovací smlouvě, který byl schválen usnesením ZM č. 54/2019, dne 24. 6. 2019, vč. příloh viz
Příloha č. 2, situační výkres - Celková situace stavby se zákresem změn, tj. nástavby na garážovém
domě a zákresem zapuštěných teras viz Příloha č. 3).
Na základě vzájemných jednání:
•společnost předložila Geometrický plán č. 1197-71/2019 kterým byl z pozemku parc.č. 1419/1
oddělen pozemek nově označený jako parc.č. 1419/42 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 127 m2
(kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 4),
•Oddělení správy majetku města, vzhledem k povinnosti uvedené v § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů to je: „Při úplatném převodu
majetku obce se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o
cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než
obvyklou“, zadalo zpracování Znaleckého posudku o ceně obvyklé předmětného pozemku, podle
kterého je kupní cena stanovena ve výši 184 000,00 Kč (kopie Znaleckého posudku č. 1516-29/2020,
ze dne 7. 6. 2020 o obvyklé ceně pozemku, zpracovatel posudku Yvetta Šléglová, viz Příloha č. 5),
•Oddělení správy majetku města požádalo právního zástupce města o zpracování návrhu Kupní
smlouvy o převodu vlastnictví k předmětnému pozemku (návrh Kupní smlouvy viz Příloha č. 6).
•došlo k dohodě se společností o novém znění Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě, ve kterém je text
uvedený v původním Dodatku č. 1 to je „Partneři se zavazují, že vybudují další parkovací místa
v souladu s projektovou dokumentací – Místní úprava komunikace ul. Višňová – viz příloha“
nahrazen tímto textem:

„Partneři se na základě této smlouvy zavazují společně a nerozdílně uhradit Městu finanční příspěvek
ve výši 50.000, - Kč na vybudování infrastruktury Města. Finanční příspěvek bude uhrazen
bezhotovostním převodem na účet Města, vedený u MONETA Money Bank, a.s., pobočka Lysá nad
Labem, číslo účtu 19-600220584/0600, pod variabilním symbolem 141942, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku. Úhradou se rozumí okamžik, kdy byla částka v plné výši
připsána na účet Města“
(návrh nového znění Dodatku č. 1, který byl zpracován právním zástupcem města, viz Příloha č. 8)
Na základě uvedeného a vzhledem k povinnostem města při prodeji pozemků, podle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s usnesením
Rady města č. 489/2020 ze dne 29.7. 2020 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) byl, dne 31. 7.
2020, na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti v k.ú. Benátecká Vrutice
(kopie Záměru viz Příloha č. 7), v tomto znění:
ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI
pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice, o výměře 127 m2
(jedná se o pozemek nezapsaný v katastru nemovitostí, který vznikl Geometrickým plánem č. 119771/2019 z pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice). Pozemek
parc.č. 1419/1 má celkovou výměru 54 147 m2, a je zapsán na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální
území Benátecká Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Nymburk:
z vlastnictví města Milovice do vlastnictví společnosti TRUHLÁŘ a spol., s.r.o., IČ 005 37 284, se
sídlem Klapkova 1797/36, Kobylisy, 182 00 Praha 8, pro vybudování zapuštěných teras pro přístup do
obchodních a nebytových prostor v bytovém domě v ul. Višňová, který je součástí pozemku parc.č. st.
595 v k. ú. Benátecká Vrutice (s vazbou na uzavřenou Plánovací smlouvu, která se týká rekonstrukce
bytových domů v ul. Višňová, které jsou součástí pozemků parc.č. st. 594 a 595 v k.ú. Benátecká
Vrutice, výstavby garážového domu a s tím spojenou výstavbou technické a dopravní infrastruktury).
Uzávěrka pro podání připomínek nebo námitek k Záměru skončila dne 17. 8. 2020 (pondělí) ve 12:30
hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka ani
námitka.
Na základě výše uvedeného Rada města doporučuje Zastupitelstvu města (viz odst. Dosavadní přijatá
usnesení):
a)schválit uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej nemovitosti pozemku parc.č. 1419/1
ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice, o výměře 127 m2 z vlastnictví z vlastnictví
Města Milovice do vlastnictví společnosti TRUHLÁŘ a spol., s.r.o., v předloženém znění (návrh
Kupní smlouvy viz Příloha č. 6),
b)zrušit usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 54/2019, ze dne 24. 6. 2019,
c)schválit uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě, ze dne 5. 4. 2017, uzavřené mezi Martinem
Truhlářem, Radkem Truhlářem, společností TRUHLÁŘ a spol., s.r.o. a společností Milovice 595,
s.r.o. (jako Partnery) a Městem Milovice, pro možnost realizace stavby nazvané „Garážový dům
Milovice“ v předloženém znění (návrh Dodatku č. 1 vč. příloh viz Příloha č. 8).
Vztah k rozpočtu:
Celková kupní cena za předmětný pozemek ve výši 184 000,00 Kč (cca 1 452,00 kč za 1 m2), bude
příjmem do rozpočtu města, v případě schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem města a uzavření
vlastní Kupní smlouvy. V souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě bude příjmem
rozpočtu částka ve výši 50 000,00 Kč jako příspěvek na vybudování infrastruktury.
Po rozsáhlé diskuzi vznesl zastupitel Mgr. Zdeněk Milata protinávrh na odložení projednávaného bodu
do příštího jednání

Protinávrh – Mgr. Zdeněk Milata:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odložení návrhu na prodej pozemku parc.č. 1419/42 v k.ú. Ben.
Vrutice, v ul. Višňová v části Mladá a návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě, v
souvislosti s rekonstrukcí stávajících bytových domů v ul. Višňová, které jsou součástí pozemků
parc.č. st. 594 a 595 v k. ú. Benátecká Vrutice, na příští jednání Zastupitelstva města.
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/72/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

7. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad Labem, přístupného z ulice
Zátopkova v části Mladá
Na základě usnesení Rady města č. 344/2020 ze dne 3. 6. 2020 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení)
byl, dne 10. 6. 2020, na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti v k.ú.
Milovice nad Labem, v tomto znění (kopie Záměru viz Příloha č. 1):
ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI
části pozemku parc.č. 1772/1 ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca 42 m2 (přesná výměra bude
stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem. Pozemek parc.č. 1772/1
má celkovou výměru 37 240 m2 a je zapsán na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální území Milovice
nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk).
Předmětný pozemek je přístupný z ul. Zátopkova, v části Mladá a jeho poloha je zakreslena
v mapovém podkladu, který je přílohou tohoto Záměru.
Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č.
36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše ZV, tj.
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), konkrétně ZV 3132.
Vzhledem k tomu, že:
a)o odkoupení předmětného pozemku požádala společnost UCED Distribuce II s.r.o., IČ 085 31 714,
pro možnost umístění nové distribuční betonové trafostanice TS ELTRAF, v rámci připravované
stavby „Milovice, ul. Zátopkova, kVN, odběratelská TS, kNN“. Tato trafostanice je navrhována pro
možnost připojení rekonstruovaného objektu na pozemku parc.č. 1163 v k.ú. Milovice nad Labem, na
distribuční soustavu NN.
b) navrhovaný způsob využití pozemku je v souladu se schváleným Územním plánem Milovic,
c) že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do
budoucna,
Stanovují se k prodeji tyto podmínky:
•kupujícím bude společnost UCED Distribuce II s.r.o., IČ 085 31 714, se sídlem Sokolovská 675/9,
Karlín, 186 00 Praha 8,
•na předmětném pozemku bude umístěna distribuční blokové trafostanice TS ELTRAF v rámci stavby
„Milovice, ul. Zátopkova, kVN, odběratelská TS, kNN“,

•prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, ve které budou, mimo
jiné, uvedeny tyto podmínky:
•kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 2 060,00 Kč (podle Znaleckého posudku č. 150720/2020, ze dne 18. 5. 2020 o obvyklé ceně pozemku, zpracovatel posudku Yvetta Šléglová),
•přesná výměra pozemku bude stanovena Geometrickým plánem, po dokončení výše uvedené stavby,
•vlastní Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti (6) kalendářních měsíců po dokončení
stavby, respekt. po vydání kolaudačního souhlasu s jejím užíváním, příslušným Stavebním úřadem,
•kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Znaleckého posudku, Geometrického plánu, Kupní
smlouvy, Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní
poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Uzávěrka pro podání připomínek nebo námitek k Záměru skončila dne 26. 6. 2020 (pátek) v 10:30
hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka ani
námitka. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku schválit, viz odst.
Dosavadní přijatá usnesení.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena, za prodej předmětného pozemku v celkové výši cca 86 520,00 Kč (cena za 1 m2 pozemku
ve výši 2 060,00 Kč je stanovena podle Znaleckého posudku č. 1507-20/2020, ze dne 18. 5. 2020 o
obvyklé ceně pozemku, zpracovatel posudku Yvetta Šléglová, kopie Posudku viz Příloha č. 3),
upřesněna bude po zpracování Geometrického plánu, bude příjmem do rozpočtu města, v případě
schválení jeho prodeje Zastupitelstvem města a uzavření Kupní smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti - části pozemku parc.č. 1772/1 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře cca 42 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu)
v k.ú. Milovice nad Labem, pro možnost umístění nové blokové trafostanice TS ELTRAF, v rámci
připravované stavby „Milovice, ul. Zátopkova, kVN, odběratelská TS, kNN“, z vlastnictví Města
Milovice do vlastnictví společnosti UCED Distribuce II s.r.o., IČ 085 31 714, se sídlem Sokolovská
675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, za podmínek uvedených v Záměru o jeho prodeji, zveřejněném na
Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 10. 6. 2020 do 26. 6. 2020.
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
nepřítomen
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/73/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

8. Návrh na schválení podpisu Souhlasného prohlášení, týkajícího se vydržení pozemku, ve
vlastnictví města, parc.č. 1298/4 v k.ú. Benátecká Vrutice fyzickou osobou
Na Oddělení správy majetku města se obrátila paní M. N., ve které je uvedeno, že při vypořádání
majetku se svými dětmi bylo zjištěno, že část pozemku, který je oplocen jako součást zahrady u
rodinného domu č.p. 72 je, podle evidence v katastru nemovitostí, součástí pozemku parc.č. 1298/1
který je ve vlastnictví města Milovice, to znamená, že plot je postaven na pozemku města. Dále
žadatelka uvádí, že je majitelkou č.p. 72 (včetně uvedené zahrady) od roku 1963 přičemž již tehdy
byla zahrada oplocena tak jako nyní a vzpomíná si že předmětný plot, spolu se svým bratrem, postavil
v roce 1933 její tatínek, a proto se domnívá že byly splněny podmínky pro vydržení předmětného
pozemku (kopie žádosti o součinnost, viz Příloha č. 1, kopie mapového podkladu s umístěním
pozemku viz Příloha č. 2, Informace o pozemku z KN viz Příloha č. 3). Pro informaci Oddělení správy

majetku města uvádí, že se město stalo vlastníkem předmětného pozemku v roce 1996 kdy došlo ke
sloučení obce Benátecká Vrutice s městem Milovice a že pozemek byl před provedením digitalizace
v závěru roku 2016 evidován v katastru nemovitostí jako pozemek zjednodušené evidenci. Oddělení
správy majetku města požádalo právního zástupce města o jeho stanovisko k doručené žádosti. Na
základě vzájemné e-mailové korespondence Oddělení správy majetku města s právním zástupcem
města (kopie vzájemné korespondence viz Příloha č. 4), vzhledem k tomu, že v minulost v souvislosti
se stavební činností města v této lokalitě nebylo zjištěno, že oplocení je umístěno na městském
pozemku a Oddělení správy majetku města neeviduje žádný dokument, kterým by byla žadatelka
vyzvána k posunutí plotu, byla žadatelka vyzvána k předložení Geometrického plánu pro oddělení
předmětné části pozemku (kopie Geometrické plánu, ve kterém je předmětná část pozemku označena
jako parc.č. 1298/4 o výměře 189 m2, viz Příloha č. 5, souhlas Stavebního úřad s dělením pozemků
podle Geometrického plánu viz Příloha č. 6) a následně byla vyzvána k předložení návrhu
Souhlasného prohlášení o vydržení předmětného pozemku (návrh souhlasného prohlášení
odsouhlaseného právním zástupcem města viz Příloha č. 7).
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města schválit podepsání Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku parc.č. 1298/4 v k.ú. Benátecká
Vrutice o výměře 189 m2 (jedná se o pozemek vzniklý Geometrickým plánem č. 1238-21/2020
z pozemku parc.č. 1298/1 v k.ú. Benátecká Vrutice), v předloženém znění (viz odst. Dosavadní
přijatá usnesení).
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje podepsání Souhlasného prohlášení, týkajícího se vydržení pozemku
ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 1298/4 v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře 189 m2 (jedná se o
pozemek vzniklý Geometrickým plánem č. 1238-21/2020 z pozemku parc.č. 1298/1 v k.ú. Benátecká
Vrutice), fyzickou osobou, v předloženém znění.
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/74/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

9. Kontrolní výbor ZM
Předseda Kontrolního výboru předkládá členům zastupitelstva města zápis z jednání Kontrolního
výboru č. 4/2020 ze dne 22. 6. 2020, č. 5/2020 ze dne 7.7. 2020 a č. 6/2020 ze dne 4. 8. 2020, v
předloženém znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru č. 4/2020 ze dne 22. 6.
2020, č. 5/2020 ze dne 7.7. 2020 a č. 6/2020 ze dne 4. 8. 2020, v předloženém znění.
Bukovská Kristýna, JUDr.
Hrdličková Jana
Matouš Ondřej, Mgr.
Milata Zdeněk, Mgr.
Pour Milan, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.

pro
pro
pro
pro
pro
pro

Hlaváček Jiří, Ing.
Kužel Jaroslav
Melichar Stanislav
Pilc Lukáš
Smeták Aleš, Ing.
Šimková Ludmila, Mgr.

pro
pro
pro
pro
pro
pro

Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/75/2020

pro

10. Návrh na zřízení Kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené (POSEZ)
Ve Středočeském kraji vzniklo již šest kontaktních míst pro seniory a zdravotně postižené. Do
pilotního projektu POSEZ (POmoc SEniorům a Zdravotně postiženým) se k dnešnímu dni zapojily
města a organizace v mladé Boleslavi, Benešově, Poděbradech, Novém Strašecí, Slaném, Říčanech.
Cílem projektu POSEZ je zřídit a provozovat bezbariérová kontaktní místa pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, OZP (v obcích Středočeského kraje). Posláním projektu je na kontaktních
místech poskytovat těmto lidem pomoc a realizovat aktivity, které mají zkvalitnit jejich život, udržet
proces socializace, aktivizovat, působit preventivně v oblasti sociálního a pracovního vyloučené nebo
preventivně v oblasti ohrožení sociálně patogenními jevy.
Místa provozují města, anebo jimi zřízené nebo spolupracující organizace. Středočeský kraj přispívá
každému kontaktnímu centru na provoz formou individuální finanční dotace. Bude se jednat o 60
procent nákladů, zbývající částku uhradí příslušná města. pro rok 2019 tak Středočeský kraj uvolnil na
provoz třech POSEZů 340 860 Kč.
V kontaktních centrech najdou senioři a zdravotně postižení místo k setkávání s možností zajistit
informační, asistenční a koordinační servis. Součástí je například i přístup k internetu včetně pomoci s
jeho využitím nebo zázemí pro setkávání, kde si budou moci senioři posedět a sdílet své problémy či
zkušenosti. Každý POSEZ si může nabídku služeb pro své klienty přizpůsobit podle svých možností,
někde je například i možnost kondičního cvičení nebo hry na hudební nástroje. projekt nemá účel
nahradit poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., ale doplnit celý systém sociální péče
tak, aby byla tato komplementární a vycházela z aktuálních potřeb cílových skupin a společnosti.
Cílem předkládaného materiálu je zjistit potřebnost rozsahu služeb pro určenou cílovou skupinu v
Milovicích a předložit návrh schválení zastupitelstvu města. Navrhuje zřídit Kontaktní místo POSEZ v
Milovicích.
Vztah k rozpočtu:
náklady odpovídají poskytovaným službám jejich rozsahu, 60 % provozu dotuje Středočeský kraj.
Orientačně lze přímé náklady určit do výše 200 000 Kč.
Protinávrh Mgr. Ludmila Šimková:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá Radě města seznámit se podrobně s podmínkami projektu POSEZ a
zaujmout k danému projektu stanovisko které bude případně reflektováno v návrhu rozpočtu na rok
2021
Bukovská Kristýna, JUDr.
pro
Hlaváček Jiří, Ing.
Hrdličková Jana
pro
Kužel Jaroslav
Matouš Ondřej, Mgr.
pro
Melichar Stanislav
Milata Zdeněk, Mgr.
pro
Pilc Lukáš
Pour Milan, Ing.
pro
Smeták Aleš, Ing.
Šafránek Luboš, Mgr.
pro
Šimková Ludmila, Mgr.
Vágner František
pro
Vedral Vladimír, Ing.
Zatloukalová Jaroslava
pro
Hlasování – Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: ZM/76/2020

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Zasedání ZM č. 4/2020 bylo ukončeno ve 20.35

Zapisovatelka:

Zápis vyhotoven dne:

Miroslava Dlouhá…………………
Ověřovatelé zápisu:

V Milovicích, dne:

Jana Hrdličková…………………

Ing. Aleš Smeták…………………

Starosta města Milovice:

Lukáš Pilc…………………

