Město MILOVICE
Kancelář starosty
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2012 ze dne 3.12. 2012

Usnesení č. 63/2012
Zastupitelstvo města Milovice
zvolilo ověřovatelem zápisu pana Stanislava Horčíka a Radka Wenzla.
Usnesení č. 64/2012
Zastupitelstvo města Milovice
zvolilo do návrhové komise zastupitele JUDr. Ivanu Weigandovou a PhDr. Jitku Čemusovou, Ph.D.
Usnesení č. 65/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo program jednání:
 Kontrola plnění usnesení
 Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
 Návrh na prodej STL plynovodní přípojky pro č. p. 507, nám. 30. června - Milovice
 Návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 1709/2 v k.ú. Milovice nad Labem do vlastnictví Města
Milovice
 Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013
 Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
 Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
8. Návrh na založení nové příspěvkové organizace města – Základní škola…., Komenského, MiloviceMladá
9. Žádost ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice, p.o., o přesun finančních prostředků mezi výdajovými
položkami schváleného rozpočtu na rok 2012
Přestávka
10. Čerpání rozpočtu za období 1-10/2012
11. Rozpočtové opatření č……./2012/ZM
12. Rozpočet města Milovice na rok 2013
13. Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2014-2016
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.7/2012 o poplatku za komunální odpad
15. Diskuze
16. Závěr
Usnesení č. 66/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM.
Usnesení č. 67/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice
o výměře cca 7,50 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu po provedení
přístavby vstupu), z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví MUDr. Oldřicha Baumgartnera, Hálkova 91,
290 01 Poděbrady za těchto podmínek:
- na pozemku bude vybudována přístavba k bytovému domu čp. 575 ul. Višňová, který je ve vlastnictví Obce
Stará Lysá, 289 26 Stará Lysá čp. 65, která bude sloužit jako samostatný vstup do prostor ordinace, kterou
v přízemí bytového domu provozuje, na základě smlouvy uzavřené s Obcí Stará Lysá, MUDr. Oldřich
Baumgartner, jako praktický lékař,
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 1.000,- Kč,
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující (náklady na zpracování geometrického plánu
ve vši 4.500,- Kč, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši
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4.500,- Kč, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí v zákonné výši a peněžní náhradu v zákonné výši
daně z převodu nemovitostí),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Usnesení č. 68/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo uzavření Kupní smlouvy, ve znění které je přílohou tohoto usnesení, mezi Městem Milovice (jako
prodávajícím) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
(jako kupujícím), jejímž předmětem je prodej „STL plynovodní přípojky pro čp. 507, nám. 30. června Milovice“ za cenu 88.496,- Kč.
Usnesení č. 69/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo odkoupení části pozemku v k. ú. Milovice nad Labem, pro možnost realizace stavby „Točna pro
autobus v Milovicích, část Boží Dar“, parc.č. 1709/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 8 m2 (přesná
výměra bude stanovena Geometrickým plánem po dokončení stavby) z vlastnictví společnosti Pavel Švestka,
s.r.o., IČ 498 27 171, Dr. Janského 1418, 252 28 Černošice, do vlastnictví Města Milovice za cenu ve výši 100,Kč za 1 m2 pozemku, s tím že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku (náklady
na zpracování Geometrického plánu, náklady na vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, náklady na
vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Usnesení č. 70/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo podepsání Mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013 mezi Městem
Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice a Městem Městec Králové, Náměstí Republiky 1, Městec
Králové.
Usnesení č. 71/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí Zápis č. 7/2012 z jednání Finančního výboru ZM ze dne 30. 8. 2012, Zápis č. 8/2012 z jednání
Finančního výboru ZM ze dne 26. 9. 2012 a Zápis č. 9/2012 z jednání Finančního výboru ZM ze dne
25.10.2012.
Usnesení č. 72/2012
Zastupitelstvo města Milovice
a) vzalo na vědomí Zápis č. 20 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 10. 9. 2012 a Zápis č. 21 z jednání
Kontrolního výboru ZM ze dne 17. 10. 2012 a Zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 1. 11. 2012.
b) ukládá předsedovi Kontrolního výboru předložit do 15. 12. 2012 Zápisy z provedených kontrol s uvedením
s jakým výsledkem kontroly proběhly, s vyjádřením kontrolovaného subjektu případně s návrhem na odstranění
zjištěných nedostatků,
c) ukládá předsedovi Kontrolního výboru předložit plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2013 a zároveň
upozorňuje, aby tento byl zpracován dle pravomocí stanovených § 119 zákona č. 128/2000Sb., o obcích.
Usnesení č. 73/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo zřízení příspěvkové organizace s účinností od 1. 3. 2013 s názvem Základní škola Juventa, příspěvková
organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá, včetně zřizovací listiny této příspěvkové organizace, která je
přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 74/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo žádost ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice, p.o., o přesun finančních prostředků mezi výdajovými
položkami schváleného rozpočtu, dle přílohy, která je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 75/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí čerpání rozpočtu města Milovice za období 1-10/2012.
Usnesení č. 76/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2012/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
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Usnesení č. 77/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočet města Milovice na rok 2013 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 78/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2014-2016 ve znění, které je přílohou tohoto.
Usnesení č. 79/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění příloha č. 1 OZV 6/2011 o poplatku za komunální
odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2013 na jednoho poplatníka
v částce 600,- Kč.

V Milovicích

Marcela Říhová
místostarostka města

Lukáš Pilc
starosta města
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Město MILOVICE
Kancelář starosty
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________

Zápis č. 7/2012
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 7/2012, konaného v pondělí dne 3.12. 2012
od 18 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508
Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil v 18 hodin starosta města Milovice, Lukáš Pilc. Přivítal přítomné a konstatoval splnění všech
podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného jednání 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 11
členů Zastupitelstva města Milovice. Omluvila se paní Jitka Sudková, pan Michal Janata, který bude mít 20
minut zpoždění a pan Mgr. Martin Brabec, který bude mít 15 minut zpoždění, pan Ing. Petr Hůla, Ph.D. Tímto je
Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech bodech programu.
Následně starosta města Milovice určil zapisovateli dnešního jednání:
Zapisovateli byly určeny:
Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Monika Hanzlová – asistentka kanceláře starosty.
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Pavel Křáp a Ing. Jiří Hlaváček.
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé:
Stanislav Horčík a Radek Wenzl.
Následně dává pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 63/2012
Zastupitelstvo města Milovice
zvolilo ověřovatelem zápisu pana Stanislava Horčíka a Radka Wenzla.
Hlasování: pro 9 (JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Michal Janata, Lukáš Pilc, Marcela
Říhová, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti
0, zdržel se 2 (Stanislav Horčík, Radek Wenzl).
Návrh byl schválen.
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé:
JUDr. Ivana Weigandová a PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Následně dává pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 64/2012
Zastupitelstvo města Milovice
zvolilo do návrhové komise zastupitele JUDr. Ivanu Weigandovou a PhDr. Jitku Čemusovou, Ph.D.
Hlasování: pro 9 (Stanislav Horčík, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl,
Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková), proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Ivana Weigandová,
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D).
Návrh byl schválen.
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z jednání Zastupitelstva
města č. 6/2012, ze dne 25. 9. 2012, byl vyhotoven dne 4. 10. 2012 a téhož dne byl rozeslán členům
Zastupitelstva města k připomínkování. Stanovený termín pro připomínky byl 11. 10. 2012. Ve stanoveném
termínu byla doručena připomínka pana Mgr. Zdeňka Milaty, který připomínkoval, že spolu se Zápisem
zaslaným Zatupitelům města k připomínkování by měl být zasílán i zvukový záznam celého jednání ZM. Zápis
byl jeho ověřovateli dne 12. 10. 2012 podepsán a téhož dne byl zveřejněn na webových stránkách města
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Milovice spolu se zvukovým záznamem celého průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice.
Starosta města předložil návrh programu jednání, který si dovolil doplnit o další bod, a to: „Přestávku“, kterou
nechává zařadit za bod č. 9 Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM původně navrhovaného programu jednání
Zastupitelstva města Milovice. Dále pan starosta navrhl, tak jak byli Zastupitelé informováni, vyřadit bod č. 7.
Jednací řád finančního výboru zastupitelstva města Milovice a bod č. 16. Prodej nemovitosti – bytové jednotky č.
3 v č. p. 270, ul. Mírová, Milovice z důvodu, že uchazeč Rostislav Chroust, Skupova 1364, 289 22 Lysá nad
Labem, odstoupil od Záměru o prodeji nemovitosti dne 22. 11. 2012. Dále pak navrhl zařadit bod č. 6. Čerpání
rozpočtu za období 1-10/2012 před bod č.11 Rozpočtové opatření č……./2012/ZM.
Dále se dotázal, zda má někdo z přítomných členů Zastupitelstva města návrh na další změnu či doplnění
programu jednání.
Pan Milata konstatoval, že měl připomínky k Zápisu z jednání ZM č.6/2012 a to: že spolu se Zápisem z jednání
Zastupitelstva města by měl být Zastupitelům zasílán i zvukový záznam z jednání Zastupitelstva města Milovice.
Dodal, že zvukový záznam z jednání Zastupitelstva města byl Zastupitelům zaslán. Dále pak sdělil, že přestávku
by navrhoval podle toho jak budou Zastupitelé unaveni.
Starosta města odpověděl, že vzhledem k počtu bodů programu jednání Zastupitelstva města navrhuje přestávku
za bod č. 8 Návrh na založení nové příspěvkové organizace města – Základní škola…., Komenského, MiloviceMladá, aby si Zastupitelé odpočinuli a soustředili se na jednání.
18:15 do jednání se dostavil pan Ing. Petr Hůla, Ph.D.
Starosta města přečetl program jednání Zastupitelstva města s doplněným bodem.
Návrh programu jednání:
Kontrola plnění usnesení
Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Návrh na prodej STL plynovodní přípojky pro č. p. 507, nám. 30. června - Milovice
Návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 1709/2 v k.ú. Milovice nad Labem do vlastnictví Města
Milovice
5. Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013
6. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
7. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
8. Návrh na založení nové příspěvkové organizace města – Základní škola…., Komenského, MiloviceMladá
Přestávka
9. Žádost ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice, p.o., o přesun finančních prostředků mezi výdajovými
položkami schváleného rozpočtu na rok 2012
10. Čerpání rozpočtu za období 1-10/2012
11. Rozpočtové opatření č……./2012/ZM
12. Rozpočet města Milovice na rok 2013
13. Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2014-2016
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.7/2012 o poplatku za komunální odpad
15. Diskuze
16. Závěr
1.
2.
3.
4.

Starosta města přistoupil k hlasování o programu jednání Zastupitelstva města.
Usnesení č. 65/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
3. Návrh na prodej STL plynovodní přípojky pro č. p. 507, nám. 30. června - Milovice
4. Návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 1709/2 v k.ú. Milovice nad Labem do vlastnictví Města
Milovice
5. Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013
6. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
7. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
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8.

Návrh na založení nové příspěvkové organizace města – Základní škola…., Komenského, MiloviceMladá
Přestávka
9. Žádost ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice, p.o., o přesun finančních prostředků mezi výdajovými
položkami schváleného rozpočtu na rok 2012
10. Čerpání rozpočtu za období 1-10/2012
11. Rozpočtové opatření č……./2012/ZM
12. Rozpočet města Milovice na rok 2013
13. Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2014-2016
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.7/2012 o poplatku za komunální odpad
15. Diskuze
16. Závěr
Hlasování: pro 12 (Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Lukáš Pilc,
Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila
Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

Záznam z průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice
k jednotlivým bodům schváleného programu
1. Kontrola plnění usnesení
K tomuto bodu jednání se vyjádřila paní místostarostka města, která uvedla toto:
Usnesení č. 46/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí Informativní zprávu o stavu realizace stavby ZŠ Mladá zpracovanou 10. 9. 2012.
Plnění: Zápis z jednání ZM č. 6/2012 ze dne 25. 9. 2012 spolu se zvukovým záznamem zveřejněn na webových
stránkách města Milovice dne 10. 12. 2012.
Usnesení č. 47/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtové opatření č.6/2012/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Převod finančních prostředků dle schváleného rozpočtového opatření byl proveden dne 26. 9. 2012.
Usnesení č. 48/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo bezúplatný převod podílu o velikosti 104/192 k pozemku parc.č. 993/7 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 153 m2 a k pozemku parc.č. 966/41 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 52 m2,
oba v k.ú. Milovice nad Labem, nově vzniklých geometrickým plánem č. 1028-15/2011, z vlastnictví ČR
(s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město) do vlastnictví Města Milovice.
Plnění: Smlouva odeslána k podpisu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město poštou dne 15. 11. 2012.
Usnesení č. 49/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo odkoupení pozemku PK parc.č. 71/3 o výměře 183 m2 v k.ú. Milovice nad Labem, z podílového
vlastnictví Jiřího Dvořáka a Václava Dvořáka, 5. května 51/25, 289 23 Milovice do vlastnictví Města Milovice
za celkovou kupní cenu ve výši 18.300,- Kč (100,- Kč za 1 m2), s tím že město Milovice uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku (náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Plnění: Kupní smlouva mezi Městem Milovice a panem Jiřím Dvořákem a Václavem Dvořákem podepsána dne
12. 11. 2012 a návrh na vklad do katastru nemovitostí podán dne 19. 11. 2012.
Usnesení č. 50/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo odkoupení pozemku PK parc.č. 76/3 o výměře 132 m2 v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Elišky
Švárové, V Zahrádkách 298, 289 23 Milovice do vlastnictví Města Milovice za celkovou kupní cenu ve výši
13.200,- Kč (100,- Kč za 1 m2), s tím že město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
(náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
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Plnění: Kupní smlouva mezi Městem Milovice a paní Eliškou Švárovou podepsána dne 8. 11. 2012 a návrh na
vklad do katastru nemovitostí podán dne 19. 11. 2012.
Usnesení č. 51/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo, pro možnost realizace stavby „Točna pro autobus v Milovicích, část Boží Dar“, budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc.č. 1705 v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře cca 299 m2 (přesná výměra bude
stanovena Geometrickým plánem po dokončení stavby) z vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5 (s právem hospodaření s pozemkem Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5) do vlastnictví Města Milovice.
Plnění: Dopis s usnesením ZM na Krajskou správu údržby silnic Středočeského kraje příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, odeslán poštou dne 8. 11. 2012.
Usnesení č. 52/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo prodej nemovitosti - pozemku st. parc. č. 429 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2 v k.ú.
Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 336 za těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena ve výši 148.200,- Kč (650,- Kč za 1m2 pozemku),
- vyhotovení Kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí kupující,
- veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující (náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a
Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí),
- daň z převodu nemovitostí uhradí, v souladu se zákonem, město Milovice jako prodávající,
- návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Plnění: Kupní smlouva mezi Městem Milovice a společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, podepsána dne 15. 11. 2012 a návrh na vklad do katastru nemovitostí podán dne
19. 11. 2012.
Usnesení č. 53/2012
Zastupitelstvo města Milovice
a) rozhodlo o stažení tohoto bodu programu jednání ZM: „Návrh na uzavření Směnné smlouvy a Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě mezi Městem Milovice a společností GRADIUS GROUP s. r. o.“,
b) uložilo Oddělení správy majetku města Milovice doplnit tento bod programu o chybějící materiály k tomuto
bodu.
Plnění: Po doplnění materiálů k „Návrhu na uzavření Směnné smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi Městem Milovice a společností GRADIUS GROUP s. r. o.“, bude tento bod předložen na jednání ZM
v roce 2013.
Usnesení č. 54/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 Poplatek ze psů, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, a
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 31.1.2011 a 1/2012, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 6. 2. 2012.
Plnění: Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách
města Milovice dne 10. 10. 2012 a zaslána na Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, dne
29. 10. 2012.
Usnesení č. 55/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 Poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení, a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne
31. 1. 2011 a 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 6. 2. 2012.
Plnění: Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 Poplatek za užívání veřejného prostranství zveřejněna na Úřední
desce a webových stránkách města Milovice dne 10. 10. 2012 a zaslána na Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a
kontroly veřejné správy, dne 29. 10. 2012.
Usnesení č. 56/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 Poplatek ze vstupného, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení, a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 31. 1. 2011 a 1/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 6. 2. 2012.
Plnění: Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Poplatek ze vstupného zveřejněna na Úřední desce a webových
stránkách města Milovice dne 10. 10. 2012 a zaslána na Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné
správy dne 29. 10. 2012.
Usnesení č. 57/2012
Zastupitelstvo města Milovice
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schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 Poplatek z ubytovací kapacity, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení, a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 31. 1. 2011 a 1/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 6. 2. 2012.
Plnění: Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 Poplatek z ubytovací kapacity zveřejněna na Úřední desce a
webových stránkách města Milovice dne 10. 10. 2012 a zaslána na Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly
veřejné správy, dne 29. 10. 2012.
Usnesení č. 58/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Směrnici č.10/2012 Proces schvalování rozpočtu, jeho změn a kontroly dodržování rozpočtu ve znění,
které je přílohou tohoto usnesení s uvedeným doplněním.
Plnění: Směrnice č.10/2012 Proces schvalování rozpočtu, jeho změn a kontroly dodržování rozpočtu zveřejněna
na Úřední desce a webových stránkách města Milovice dne 9. 10. 2012.
Usnesení č. 59/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí Zápis č. 5/2012 z jednání Finančního výboru ZM ze dne 24. 5. 2012 a Zápis č. 6/2012 z jednání
Finančního výboru ZM ze dne 21. 6. 2012.
Plnění: Zápis z jednání ZM č.6/2012 ze dne 25. 9. 2012 zaslán elektronicky předsedovi Finančního výboru dne
12. 10. 2012.
Usnesení č. 60/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí Zápis č. 18/2012 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 18. 6. 2012 a Zápis č. 19/2012
z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 16. 8. 2012.
Plnění: Zápis z jednání ZM č.6/2012 ze dne 25. 9. 2012 zaslán elektronicky předsedovi Kontrolního výboru dne
12. 10. 2012.
Usnesení č. 61/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městem Milovice a městem Vynnyky, Ukrajina,
v českém jazyce a ukrajinském jazyce, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení s uvedeným doplněním v § 14.
Plnění: Partnerská smlouva mezi městem Milovice a městem Vynnyky, Ukrajina byla podepsána dne 2. 10. 2012.
Usnesení č. 62/2012
Zastupitelstvo města Milovice
a) rozhodlo o stažení tohoto bodu programu jednání ZM: „Zlepšení stavu a bezpečnosti dětských hřišť
v Milovicích“,
b) uložilo oddělení správy majetku města Milovice vypracovat zprávu o současném stavu všech dětských hřišť v
Milovicích a následně předložit Radě města vypracovanou zprávu, která tento návrh projedná a v příštím roce
předloží na jednání Zastupitelstva města Milovice.
Plnění: Zpráva o současném stavu všech dětských hřišť v Milovicích bude předložena na jednání Rady města
dne 26. 11. 2012.
K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných Zastupitelů města Milovice žádné připomínky.
Místostarostka města nechala hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 66/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM.
Hlasování: pro 12 (Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Lukáš Pilc,
Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila
Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
2. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 432/2012 ze dne 20.08. 2012 byl na Úřední desce
MěÚ zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú.
Benátecká Vrutice o výměře cca 7,50 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu po
provedení přístavby vstupu), z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví MUDr. Oldřicha Baumgartnera,
Hálkova 91, 290 01 Poděbrady.
Jedná se o část pozemku u bytového domu čp. 575 v ulici Višňová v části Mladá. Na předmětném pozemku chce
MUDr. Baumgartner vybudovat přístavbu k bytovému domu, která bude sloužit jako samostatný vstup do
prostor ordinace, kterou v přízemí bytového domu provozuje jako praktický lékař, na základě smlouvy uzavřené
s vlastníkem bytového domu, to je Obce Stará Lysá.
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Ve stanovisku Obce Stará Lysá je uvedeno, že k prodeji pozemku MUDr. Baumgartnerovi nemají připomínky a
že vybudování samostatného vstupu do prostor ordinace je v souladu s kladným stanoviskem Zastupitelstva obce
k provedení této úpravy u bytového domu.
V Záměru byly uvedeny tyto podmínky k prodeji:
- kupujícím bude MUDr. Oldřich Baumgartner, Hálkova 91, 290 01 Poděbrady,
- na pozemku bude vybudována přístavba k bytovému domu čp. 575 v ul. Višňová, který je ve vlastnictví Obce
Stará Lysá, 289 26 Stará Lysá čp. 65, která bude sloužit jako samostatný vstup do prostor ordinace, kterou
v přízemí bytového domu provozuje, na základě smlouvy uzavřené s obcí Stará Lysá, MUDr. Oldřich
Baumgartner, jako praktický lékař,
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 1.000,- Kč,
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující (náklady na zpracování Geometrického plánu
ve vši 4.500,- Kč, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši
4.500,- Kč, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí v zákonné výši a peněžní náhradu v zákonné výši
daně z převodu nemovitostí),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Termín pro doručení připomínek nebo námitek k Záměru končil dne 19. 09. 2012, ve stanoveném termínu nebyla
doručena žádná připomínka ani námitka.
Na základě výše uvedeného Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku schválit.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 432/2012 ze dne 20.08. 2012:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1ostatní plocha - jiná plocha
v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 7,50 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického
plánu po provedení přístavby vstupu), z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví MUDr. Oldřicha
Baumgartnera, Hálkova 91, 290 01 Poděbrady ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení RM č. 496/2012 ze dne 08.10. 2012:
Rada města
a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 7,50 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování
Geometrického plánu po provedení přístavby vstupu), z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví MUDr.
Oldřicha Baumgartnera, Hálkova 91, 290 01 Poděbrady, nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná
připomínka ani námitka,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 7,50 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování
Geometrického plánu po provedení přístavby vstupu), z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví MUDr.
Oldřicha Baumgartnera, Hálkova 91, 290 01 Poděbrady za těchto podmínek:
- na pozemku bude vybudována přístavba k bytovému domu čp. 575 v ul. Višňová, který je ve vlastnictví Obce
Stará Lysá, 289 26 Stará Lysá čp. 65, která bude sloužit jako samostatný vstup do prostor ordinace, kterou
v přízemí bytového domu provozuje, na základě smlouvy uzavřené s Obcí Stará Lysá, MUDr. Oldřich
Baumgartner, jako praktický lékař,
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 1.000,- Kč,
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující (náklady na zpracování geometrického plánu
ve vši 4.500,- Kč, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši
4.500,- Kč, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí v zákonné výši a peněžní náhradu v zákonné výši
daně z převodu nemovitostí),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Stanovisko k návrhu:
Vyžádáno stanovisko Obce Stará Lysá jako majitele bytového domu čp. 575.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena ve výši cca 7.500,- Kč bude příjmem rozpočtu města.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 67/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice
o výměře cca 7,50 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu po provedení
přístavby vstupu), z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví MUDr. Oldřicha Baumgartnera, Hálkova 91,
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29001 Poděbrady za těchto podmínek:
- na pozemku bude vybudována přístavba k bytovému domu čp. 575 ul. Višňová, který je ve vlastnictví Obce
Stará Lysá, 289 26 Stará Lysá čp. 65, která bude sloužit jako samostatný vstup do prostor ordinace, kterou
v přízemí bytového domu provozuje, na základě smlouvy uzavřené s Obcí Stará Lysá, MUDr. Oldřich
Baumgartner, jako praktický lékař,
- kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 1.000,- Kč,
- vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující (náklady na zpracování geometrického plánu
ve vši 4.500,- Kč, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši
4.500,- Kč, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí v zákonné výši a peněžní náhradu v zákonné výši
daně z převodu nemovitostí),
- Návrh na vklad k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny.
Hlasování: pro 12 (Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Lukáš Pilc,
Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila
Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

3. Návrh na prodej STL plynovodní přípojky pro č. p. 507, nám. 30. června - Milovice
Místostarostka města uvedla, že vzhledem k tomu, že společnost RWE GasNet, s.r.o., na základě informace o
tom, že Město Milovice, v případě prodeje STL plynovodní přípojky, s odkazem na ust. § 5 odst. 3 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není plátcem daně z přidané hodnoty (pořízení STL plynovodní přípojky
nespadá do oblasti uskutečňování ekonomické činnosti obce) nemá nárok na odpočet DPH, neschválila přípočet
DPH k částce 88.496,- Kč a kupní cena tak není 106.195,- Kč ale 88.496,- Kč předkládá Oddělení správy
majetku města návrh na úpravu důvodové zprávy, kupní smlouvy a usnesení Zastupitelstva města tak jak je dále
uvedeno:
V souvislosti s realizací stavby „KD Milovice - vestavba ZŠ“ to je vestavba tří tříd, včetně zázemí, pro potřeby
zajištění výuky Základní školy a mateřské školy T.G. Masaryka Milovice, v objektu kulturního domu (divadla)
čp. 507, nám. 30. června v části Mladá byla vybudována i nová středotlaká plynovodní přípojka (STL
plynovodní přípojka).
Veškeré náklady spojené s realizací STL plynovodní přípojky uhradilo z vlastních prostředků město, je však
možné přípojku prodat provozovateli distribuční soustavy, to je společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567
se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, při splnění těchto podmínek:
a) bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice mezi městem
(jako povinným) a provozovatelem (jako oprávněným). Jedná se o věcné břemeno spočívající v právu zřízení
plynárenského zařízení včetně příslušenství a jeho provozování,
b) prodej přípojky (uzavření Kupní smlouvy) bude, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, schválen Zastupitelstvem města.
Město za kompletní přípojku zaplatilo 149.536,- Kč včetně DPH, společnost GasNet, s.r.o. nabízí kupní cenu ve
výši 95.246,- Kč (rozdíl ceny je v tom, že součástí prodávané přípojky není zděný pilíř pro umístění plynoměru a
část přípojky za plynoměrem a není započítána výše DPH za prodávanou část přípojky) s tím, že od této ceny
bude odečtena úhrada za zřízení věcného břemene.
Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, ve výši 6.750,- Kč bez DPH, je stanovena dle platného
ceníku úhrad za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice, schváleného usnesením
Rady města č. 92/2012 ze dne 13.02. 2012.
Navrhovaná kupní cena je tedy ve výši 88.496,- Kč (95.246,- Kč - 6.750,- Kč).
Na základě výše uvedeného Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve
vlastnictví Města Milovice, parc.č. 1746 a parc.č. 1751/7 v k. ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice
(jako povinným) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako oprávněným.) a doporučuje Zastupitelstvu města
schválit uzavření Kupní smlouvy, ve znění které je přílohou tohoto návrhu, mezi Městem Milovice (jako
prodávajícím) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako kupujícím), jejímž předmětem je prodej STL plynovodní
přípojky pro čp. 507, nám. 30. června - Milovice.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 553/2012 ze dne 05.11. 2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na uzavření Kupní smlouvy, ve znění které je přílohou tohoto usnesení, mezi Městem
Milovice (jako prodávajícím) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 se sídlem Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem (jako kupujícím), jejímž předmětem je prodej „STL plynovodní přípojky pro čp. 507, nám. 30.
června - Milovice“ za cenu 106.195,- Kč,
b) schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění které je přílohou tohoto usnesení, na
pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 1746 a parc.č. 1751/7 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem
Strana 10 (celkem 22)

Milovice (jako povinným) a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem (jako
oprávněným),
c) doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy, ve znění které je přílohou tohoto usnesení,
mezi Městem Milovice (jako prodávajícím) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 se sídlem Klíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem (jako kupujícím), jejímž předmětem je prodej „STL plynovodní přípojky pro čp.
507, nám. 30. června - Milovice“ za cenu 106.195,- Kč.
Stanovisko k návrhu:
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh Kupní smlouvy byl konzultován s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Úhrada za zřízení věcného břemene, ve výši 6.750,- Kč (8.100,- Kč - DPH ve výši 1.350,- Kč) a kupní cena za
prodej přípojky ve výši 88.496,- Kč budou příjmem rozpočtu města.
V 18:20 se dostavil pan Mgr. Martin Brabec.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Místostarostka města nechala hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 68/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo uzavření Kupní smlouvy, ve znění které je přílohou tohoto usnesení, mezi Městem Milovice (jako
prodávajícím) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
(jako kupujícím), jejímž předmětem je prodej „STL plynovodní přípojky pro čp. 507, nám. 30. června Milovice“ za cenu 88.496,- Kč.
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
4. Návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 1709/2 v k.ú. Milovice nad Labem do vlastnictví Města
Milovice
Starosta města uvedl, že město připravuje realizaci stavby „Točna pro autobus v Milovicích, část Boží Dar“,
v současné době se zpracovává Projektová dokumentace pro vydání Územního rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že část stavby, konkrétně část chodníku v rozsahu cca 8 m2, je navrhována na pozemku
parc.č. 1709/2 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem, který je ve vlastnictví společnosti Pavel
Švestka s.r.o., Dr. Janského 1418, 252 28 Černošice, proběhlo jednání s panem Švestkou o získání jeho souhlasu
s provedením stavby.
Původně se jednalo o tom, že souhlas s umístěním stavby na tomto pozemku bude řešen Smlouvou o právu
k provedení stavby uzavřenou mezi společnosti Pavel Švestka s.r.o. a Městem Milovice.
Pan Švestka s tímto návrhem nesouhlasí a Smlouvu o právu k provedení stavby nechce podepsat. Souhlasí však
s tím že městu předmětnou část pozemku po dokončení stavby a zpracování geometrického plánu prodá za cenu
ve výši 100,- Kč za 1 m2 pozemku.
Vzhledem k nutnosti získání souhlasu pana Švestky s provedením stavby na části pozemku v jeho vlastnictví,
který je nutný pro vydání Územního rozhodnutí, doporučuje Rada města, Zastupitelstvu města odkoupení
předmětného pozemku schválit, uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, za stejných podmínek za jakých
Zastupitelstvo města schválilo výkup pozemků v lokalitě fotbalového hřiště AFK Milovice, to je kupní cena ve
výši 100,- Kč za 1 m2 pozemku, s tím, že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s jejich odkoupením
(náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Dále je část stavby navrhována na pozemku parc.č. 1705, který je ve vlastnictví Středočeského kraje (s právem
hospodaření s pozemkem Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5). Bezúplatný převod předmětného pozemku, z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví Města Milovice, byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 51/2012 ze dne 25.09. 2012.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení ZM č. 36/2012 ze dne 25.06. 2012:
Zastupitelstvo města
schválilo cenu za výkup pozemků v lokalitě fotbalového hřiště AFK Milovice ve výši 100,- Kč za 1 m2
pozemku, s tím že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s jejich prodejem (náklady na zpracování
Geometrických plánů, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
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Usnesení ZM č. 51/2012 ze dne 25.09. 2012:
Zastupitelstvo města
schválilo, pro možnost realizace stavby „Točna pro autobus v Milovicích, část Boží Dar“, budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc.č. 1705 v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře cca 299 m2 (přesná výměra bude
stanovena Geometrickým plánem po dokončení stavby) z vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150
00 Praha 5 (s právem hospodaření s pozemkem Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81/11 150 21 Praha 5) do vlastnictví Města Milovice.
Usnesení RM č. 551 /2012 ze dne 05.11. 2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na odkoupení části pozemku v k. ú. Milovice nad Labem, pro možnost realizace stavby
„Točna pro autobus v Milovicích, část Boží Dar“, parc.č. 1709/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 8 m2
(přesná výměra bude stanovena Geometrickým plánem po dokončení stavby) z vlastnictví společnosti Pavel
Švestka, s.r.o., IČ 498 27 171, Dr. Janského 1418, 252 28 Černošice, do vlastnictví Města Milovice za cenu ve
výši 100,- Kč za 1 m2 pozemku, s tím že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku
(náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí),
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku v k. ú. Milovice nad Labem, pro možnost
realizace stavby „Točna pro autobus v Milovicích, část Boží Dar“, parc.č. 1709/2 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude stanovena Geometrickým plánem po dokončení stavby) z vlastnictví
společnosti Pavel Švestka, s.r.o., IČ 498 27 171, Dr. Janského 1418, 252 28 Černošice, do vlastnictví Města
Milovice za cenu ve výši 100,- Kč za 1 m2 pozemku, s tím že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené
s odkoupením pozemku (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na vyhotovení Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Vztah k rozpočtu:
Náklady spojené s odkoupením pozemku budou hrazeny ze schváleného rozpočtu města na rok 2013.
K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných Zastupitelů města Milovice žádné připomínky.
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 69/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo odkoupení části pozemku v k. ú. Milovice nad Labem, pro možnost realizace stavby „Točna pro
autobus v Milovicích, část Boží Dar“, parc.č. 1709/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 8 m2 (přesná
výměra bude stanovena Geometrickým plánem po dokončení stavby) z vlastnictví společnosti Pavel Švestka,
s.r.o., IČ 498 27 171, Dr. Janského 1418, 252 28 Černošice, do vlastnictví Města Milovice za cenu ve výši 100,Kč za 1 m2 pozemku, s tím že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku (náklady
na zpracování Geometrického plánu, náklady na vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, náklady na
vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
5. Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013
Starosta města uvedl, že na městský úřad Milovice byla doručena dne 01. 11. 2012 Mandátní smlouva o zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013. Účelem této Mandátní smlouvy je změna výše částky na zajištění
finančních prostředků na krytí prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní
obslužnosti při plnění závazků veřejné služby. Výše příspěvku činí 150,- Kč na jednoho občana za rok. Město
Milovice uvolní ze svého rozpočtu na rok 2013 částku 1.392.150,-Kč na zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 588/2012 ze dne 19. 11. 2012:
Rada města
a) vzala na vědomí doručení Mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 mezi
Městem Milovice a Městem Městec Králové,
b) doporučuje ZM schválit podepsání Mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013
mezi Městem Milovice a Městem Městec Králové, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
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Vztah rozpočtu:
Z Mandátní smlouvy vyplývá povinnost uhradit zálohovou poměrnou část z prokazatelné ztráty, která bude činit
1.392.150,-Kč a bude hrazena s položky 2221-5193.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 70/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo podepsání Mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013 mezi Městem
Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice a Městem Městec Králové, Náměstí Republiky 1, Městec
Králové.
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

6. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
Pan Bc. Richard Vavrda předložil členům Zastupitelstva města Milovice Zápisy č. 7/2012, 8/2012 a 9/2012
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 508/2012, ze dne 8. 10. 2012:
a) vzala na vědomí Zápis č. 7/2012 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne 30. 8. 2012,
b) předkládá ZM Zápis č. 7/2012 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne 30. 8. 2012 k
projednání.
Usnesení RM č. 565/2012, ze dne 5. 11. 2012:
a) vzala na vědomí Zápisy z jednání Finančního výboru ZM Milovice č. 8/2012 ze dne 26. 9. 2012 a č. 9/2012 ze
dne 25. 10. 2012,
b) předkládá ZM Zápisy z jednání Finančního výboru ZM Milovice č. 8/2012 ze dne 26. 9. 2012 a č. 9/2012 ze
dne 25. 10. 2012.
K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných Zastupitelů města Milovice žádné připomínky.
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 71/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí Zápis č. 7/2012 z jednání Finančního výboru ZM ze dne 30. 8. 2012, Zápis č. 8/2012 z jednání
Finančního výboru ZM ze dne 26. 9. 2012 a Zápis č. 9/2012 z jednání Finančního výboru ZM ze dne
25.10.2012.
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
7. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
Pan Ing. Petr Hůla předložil členům Zastupitelstva města Milovice Zápisy č. 20, 21 a 22 z jednání Kontrolního
výboru Zastupitelstva města.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 507/2012, ze dne 8. 10. 2012:
a) vzala na vědomí Zápis č. 20 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milovice ze dne 10. 9. 2012,
b) předkládá ZM Zápis č. 20 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milovice ze dne 10. 9. 2012 k
projednání.
Usnesení RM č. 564/2012, ze dne 5. 11. 2012:
a) vzala na vědomí Zápis č. 21/2012 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 17. 10. 2012,
b) předkládá ZM Zápis č. 21/2012 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 17. 10. 2012.
Usnesení RM č. 593/2012, ze dne 19. 11. 2012:
a) vzala na vědomí Zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 1. 11. 2012,
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b) předkládá ZM Zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 1. 11. 2012, k projednání,
c) doporučuje ZM vyzvat předsedu Kontrolního výboru ZM k předložení provedených kontrol, s jakým
výsledkem kontroly proběhly, Zápisy z kontrol s vyjádřením kontrolovaného subjektu a s návrhy na opatření
případně zjištěných závad,
d) upozorňuje ZM, že plán činnosti Kontrolního výboru skončil k říjnu 2012.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o svém protinávrhu:
Protinávrh usnesení č. 72/2012
Zastupitelstvo města Milovice
a) vzalo na vědomí Zápis č. 20 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 10. 9. 2012 a Zápis č. 21 z jednání
Kontrolního výboru ZM ze dne 17. 10. 2012 a Zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 1. 11. 2012.
b) ukládá předsedovi Kontrolního výboru předložit do 15. 12. 2012 Zápisy z provedených kontrol s uvedením
s jakým výsledkem kontroly proběhly, s vyjádřením kontrolovaného subjektu případně s návrhem na odstranění
zjištěných nedostatků,
c) ukládá předsedovi Kontrolního výboru předložit plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2013 a zároveň
upozorňuje, aby tento byl zpracován dle pravomocí stanovených § 119 zákona č. 128/2000Sb., o obcích.
Hlasování: pro 12 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila
Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 1 (Ing. Petr Hůla, Ph.D.).
Návrh byl schválen.
8. Návrh na založení nové příspěvkové organizace města – Základní škola…., Komenského, MiloviceMladá
Místostarostka města uvedla, že zřízení nové příspěvkové organizace navazuje na dlouhodobý proces řešení
nedostatečné kapacity základní školy, v rámci kterého ZM schválilo rekonstrukci bývalé „ruské školy“ na novou
základní školu. 14. 5. 2012 RM rozhodla na základě zveřejněného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce, o výběru generálního dodavatele stavebních a projektových prací. Na základě tohoto
rozhodnutí RM byla dne 13. 6. 2012 podepsána Smlouva se společností STRABAG a.s., zároveň došlo k předání
staveniště a zahájení stavebních prací.
Po ukončení stavebních prací na I. etapě bude možné ve školním roce 2014/2015 zahájit výuku v 16 třídách
(480 žáků) základní školy. Zřízení nové p.o. je předkládáno s předstihem z důvodu nutnosti vypsání dalších
výběrových řízení (konkurs na ředitele školy, vnitřní vybavení nábytkem, vybavení školními a didaktickými
pomůckami atd.), které není možné zahájit bez existence právnického subjektu – příspěvkové organizace.
Na vnik nové p.o. bude v průběhu roku 2013 navazovat návrh reorganizace stávající p.o. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka
Milovice, v rámci které bude navrženo převedení školní budovy v ul. Komenského č.p. 581 pod nově vzniklou
příspěvkovou organizaci, čímž dojde v oblasti základního školství ke vzniku dvou samostatných funkčních
celků, jednoho v části města Milovice (šk. budovy v ul. Školské + ul. Pionýrů) a druhého v části města Mladá
(šk. budova v ul. Komenského č.p. 581 + bývalá ruská škola). Předvedením školní budovy v ul. Komenského
č.p. 581 bude možné jmenování ředitele do funkce a zahájení provozu nově vzniklé p.o. již od září 2013 s tím, že
výuka v nové budově bude zahájena ve školním roce 2014/2015 po dokončení stavebních prací.
Přesný název příspěvkové organizace bude předložen na jednání ZM, z důvodu, že občané města byli
prostřednictvím měsíčníku ECHO vyzváni k vyjádření názoru ohledně názvu školy v termínu do 3. 12. 2012.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 361/2011, ze dne 6. 6. 2011:
Rada města
a) Schválila realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Základní škola Milovice – Mladá – stavební a
projektové práce“
b) Schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky „Základní škola Milovice – Mladá – stavební a
projektové práce“
Usnesení RM č. 237/2012, ze dne 23. 4. 2012:
Rada města
Rozhodla na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 4. 2012, zpracované hodnotící komisí
ustanovenou Radou města v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, „Základní
škola Milovice – Mladá – stavební a projektové práce“ evidenční číslo VZ 600610077, o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídky uchazeče:
STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, s nejnižší nabídkovou cenou 320.335.182,- Kč
bez DPH.
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Vztah rozpočtu:
Bude řešeno přesunem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Místostarostka města nechala hlasovat o protinávrhu pana Stanislava Horčíka a pana Radka Wenzla, aby se škola
nazývala „Základní škola Futurum“.
Protinávrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo zřízení příspěvkové organizace s účinností od 1. 3. 2013 s názvem Základní škola Futurum,
Komenského, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, včetně zřizovací listiny této příspěvkové organizace,
která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3 (Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D.), proti 5 (Mgr. Martin Brabec, Lukáš
Pilc, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Ludmila Šimková, Ph.Dr. Jitka Čemusová, Ph.D.), zdržel se 5 (JUDr. Ivana
Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Marcela Říhová, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh nebyl schválen.
Místostarostka města nechala hlasovat o protinávrhu pana Mgr. Zdeňka Milaty a paní Mgr. Ludmily Šimkové,
aby se škola nazývala „Základní škola Mladá“.
Protinávrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo zřízení příspěvkové organizace s účinností od 1. 3. 2013 s názvem Základní škola Mladá,
Komenského, příspěvková organizace, Milovice, včetně zřizovací listiny této příspěvkové organizace, která je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4 (Mgr. Martin Brabec, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková), proti
2 (JUDr. Ivana Weigandová, Ph.Dr. Jitka Čemusová, Ph.D.), zdržel se 7 (Stanislav Horčík, Ing. Jiří Hlaváček,
Pavel Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D.).
Návrh nebyl schválen.
Místostarostka města nechala hlasovat o původním návrhu:
Usnesení č. 73/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo zřízení příspěvkové organizace s účinností od 1. 3. 2013 s názvem Základní škola Juventa,
Komenského 578, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, včetně zřizovací listiny této příspěvkové
organizace, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 8 (Mgr. Martin Brabec, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Lukáš Pilc,
Marcela Říhová, Ing. Petr Hůla, Ph.D., PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 2 (Stanislav Horčík, Radek Wenzl),
zdržel se 3 (Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková).
Návrh byl schválen.
9. Žádost ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice, p.o., o přesun finančních prostředků mezi výdajovými
položkami schváleného rozpočtu na rok 2012
Místostarostka města uvedla, že návrh je předkládán na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T.G.
Masaryka Milovice. Ředitelka p.o. požádala o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami
z důvodu vzniku schodku v položce 2011 - platy provozních zaměstnanců (160.000,- Kč) a položce 5031 –
povinné pojistné pl. zaměstnanců (56.000,- Kč). Vznik schodku vyplývá z předběžných údajů rozpočtu
krajského úřadu Středočeského kraje, ze kterého jsou financovány platy zaměstnanců škol. Dále se jedná o
navýšení položky 5173 - cestovné, 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené a odpisy. Finanční prostředky budou
přesunuty z položky 5137 - drobný hmotný majetek, kde došlo k úspoře na vybavení nově vzniklých tříd na
nám.30.června ve výši 241.000,- Kč a dále z položky 5132 – ochranné pomůcky a z položky 5168 – služby
zpracování dat, viz příloha – žádost o přesuny.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 530/2012, ze dne 22. 10. 2012:
Rada města
a)vzala na vědomí rozpočtové opatření ZM – p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, které je přílohou tohoto
usnesení,
b)doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ZM – p. o. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice,
které je přílohou tohoto usnesení.
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Vztah rozpočtu:
Přesunem finančních prostředků mezi výdajovými položkami nedojde ke změně celkového objemu výdajů
schváleného rozpočtu p.o. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice na rok 2012.
K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných Zastupitelů města Milovice žádné připomínky.
Místostarostka města nechala hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 74/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo žádost ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Milovice, p.o., o přesun finančních prostředků mezi výdajovými
položkami schváleného rozpočtu, dle přílohy, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
10. Čerpání rozpočtu za období 1-10/2012
Starosta města předložil členům ZM čerpání rozpočtu města Milovice za období 1-10/2012 připravený vedoucí
Ekonomického oddělení Marcelou Pokornou.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 75/2012
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí čerpání rozpočtu města Milovice za období 1-10/2012.
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
11. Rozpočtové opatření č. 9/2012/ZM
Starosta města uvedl toto:
Příjmy:
Na straně příjmů dochází k narovnání příjmů dle skutečného stavu a předpokladu do konce roku 2012. Celkové
příjmy se tak navýší o částku 641,1 tis.Kč.
Výdaje:
Na straně výdajů se jedná především o snížení nákladů u již dokončených akcí a provozních nákladů dle
skutečného čerpání. Celkově se náklady snižují o částku 21.233,2 tis.Kč.
Rozpočet je po těchto úpravách vyrovnaný. Schválený úvěr se bude čerpat až v roce 2013. Z přebytků minulých
let se hradí pouze splátky dlouhodobých úvěrů.
Návrh rozpočtového opatření byl projednán na jednání finančního výboru dne 15.11.2012 a bude přeložen na
nejbližší jednání rady města.
V materiálech máte přiloženu kopii rozpočtového opatření č.7/2012/RM a č.8/2012/RM.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 76/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2012/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk
Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
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12. Rozpočet města Milovice na rok 2013
Starosta města předkložil návrh rozpočtu města Milovice na rok 2013, který byl zpracován dle Směrnice
č.10/2012 Proces schvalování rozpočtu, jeho změn a kontroly dodržování rozpočtu.
Návrh rozpočtu byl projednán na Finančním výboru ZM dne 25.10.2012 a byl projednán na pracovní schůzce
zastupitelů dne 1.11.2012. Následně byl předložen do Rady města dne 5.11.2012.
Návrh rozpočtu města Milovice na rok 2013 byl vyvěšen na úřední desce dne 6.11.2012.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o protinávrhu pana Mgr. Martina Brabce:
Protinávrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
a) neschválilo Rozpočet města Milovice na rok 2013 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) ukládá starostovi města pokrátit položku běžných výdajů Rozpočtu města Milovice na rok 2013 o 10%.
Hlasování: pro 2 (Mgr. Martin Brabec, Ing. Petr Hůla, Ph.D.), proti 4 (Stanislav Horčík, JUDr. Ivana
Weigandová, Lukáš Pilc, Radek Wenzl), zdržel se 7 (Ing Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Marcela Říhová, Bc. Richard
Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.).
Návrh nebyl schválen.
Starosta města nechal hlasovat o původním návrhu:
Usnesení č. 77/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočet města Milovice na rok 2013 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 10 (Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Pavel Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek
Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 1
(Mgr. Martin Brabec), zdržel se 2 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Petr Hůla, Ph.D.).
Návrh byl schválen.
13. Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2014-2016
Starosta města uvedl, že dle Směrnice č.10/2012 Proces schvalování rozpočtu, jeho změn a kontroly dodržování
rozpočtu, článku 3, je povinností města sestavení rozpočtového výhledu na tři roky následující po roce, na který
se sestavuje roční rozpočet. Z tohoto důvodu ZM předkládá návrh Rozpočtového výhledu na roky 2014-2016.
Návrh byl projednán na Finančním výboru města Milovice dne 15.11.2012 a dále byl předložen do jednání Rady
města dne 19.11.2012.
Ve 20:03 jednání opustil pan Ing. Petr Hůla, Ph.D.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 78/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2014-2016 ve znění, které je přílohou tohoto.
Hlasování: pro 11(Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Lukáš Pilc,
Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková, PhDr. Jitka
Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Martin Brabec).
Návrh byl schválen.
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.7/2012 kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně závazné vyhlášky
č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad
Místostarostka města uvedla, že Zastupitelstvo města Milovice na svém zasedání dne 19.12.2011 usnesením č.
76/2011 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, včetně přílohy č. 1,
kterou se stanovil poplatek za komunální odpad pro rok 2012. Vzhledem ke zvýšení nákladů za likvidaci odpadu
je nutné pro následující rok 2013 zvýšit poplatek za komunální odpad. Dle skutečných nákladů by měl být
poplatek stanoven ve výši 804 Kč na jednoho poplatníka. Vzhledem k tomu, že by došlo k velkému navýšení
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poplatku, navrhuje SMM tento poplatek stanovit ve výši 600,- Kč na jednoho poplatníka. Zbytek částky na
pokrytí nákladů spojených s likvidací odpadu doplatí město Milovice ze svého rozpočtu.
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení Obecně závazná vyhláška č.7/2012, kterou se mění příloha č. 1
k OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 664/2011 ze dne 24.11.2011:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 O poplatku za komunální odpad, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 3/2009,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 O poplatku za komunální
odpad, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009.
Usnesení ZM č. 76/2011 ze dne 19.12.2011:
Zastupitelstvo města
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, které je přílohou tohoto
usnesení, a kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2009.
Usnesení RM č. 554/2012 ze dne 05.11.2012:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012, kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně závazné
vyhlášky č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 , kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně
závazné vyhlášky č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Vztah k rozpočtu:
V případě schválení nižší částky poplatku bude rozpočet dotčen částkou cca 2 mil. Kč, která nebude poplatkem
pokryta.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Místostarostka města nechala hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 79/2012
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění příloha č. 1 OZV 6/2011 o poplatku za komunální
odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2013 na jednoho poplatníka
v částce 600,- Kč.
Hlasování: pro 12 (Mgr. Martin Brabec, Stanislav Horčík, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel
Křáp, Lukáš Pilc, Marcela Říhová, Radek Wenzl, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila
Šimková, PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

15. Diskuze
Paní Mgr. Ludmila Šimková se dotázala, zda nechce město udělat kampaň, aby se občané Milovic přihlásili k
trvalému pobytu.
Starosta odpověděl, že neustále diskutuje o tom, aby se občané přihlásili k trvalému pobytu, ale že je to těžké.
Každý si může koupit jaký byt chce a není jeho povinností se zde přihlásit k trvalému pobytu. Dále starosta
uvedl, že je těžké proti tomuto bojovat, můžeme toto psát na internet - přihlašte se k nám, jsme ti nejlepší, nebo
bydlíte zde snažte se také spolupracovat, nebo něco takového. Toto je na širší diskuzi.
Místostarostka města uvedla, že bychom možná mohli ještě nějakou osvětu udělat, ale ví, že už zde takové akce
proběhli. Město dávalo věcný dar, dávalo finanční podporu, je to asi čtyři, pět roků zpátky. Na toto reagují
občané, kteří se přihlásí jednorázově a za pár týdnů se odhlásí. Takže to je jedno správní řízení pro přihlášení a
jedno správní řízení pro odhlášení. Motivaci v lidech musíme hledat někde jinde, aby to bylo to trvalé přihlášení.
Aby to nebyli pouze jednorázovky, jenom proto, že občana čeká nějaká výhoda. Toto pro Milovice není to
pravé řešení a taková motivace zde již proběhla.
Starosta předal slovo paní Janě Pokorné, občance, která uvedla, že měla dotaz, že v jiných vesnicích tento
problém řeší kvůli chalupářům, a to, že se za jednu nemovitost nebo byt musí poplatek za odpad zaplatit a zda
toto má město Milovice také.
Starosta odpověděl, že město Milovice poplatek za odpad má také tak nastavený.
Starosta předal slovo panu Mgr. Zdeňku Milatovi. Pan Milata uvedl, že holubi se přestěhovali z opravené střechy
na jejich střechu. Pan Milata dále uvedl, že minule zde padla informace, kolik holubů se pochytalo a zda by
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nebylo vhodné, když nyní v zimním období nemají holubi co žrát, tak zda by neměl znovu pan Ing. Černý
umístit klece na odchyt holubů.
Starosta odpověděl, že u nás na Balonce holuba neviděl a co se tato otázka začala řešit tak se domnívá, že
přiletěli z ulice Armádní na jeho okno. Starosta vyzval pana Ing. Černého, zda může k této otázce něco říci.
Pan Ing. Černý odpověděl, že má v e-mailové poště dva e-maily a shodou okolností z Vaší lokality. Zde se
občanka dotazuje pana Ing. Černého aby poradil jak si poradit s lidmi, kteří jsou nezodpovědní vůči lidem, kteří
bydlí v prvním patře a ti, kteří bydlí v druhém patře a krmí holubi. Na tuto skutečnost bohužel má město malý
vliv. Konstatoval, že akce odchytu holubů se neosvědčila. Holubi do klece nebylo možno odchytit. Pan Ing.
Černý řekl, že možná by bylo dobré říci myslivcům a střílet holubi.
Starosta odpověděl, že hubení holubů se dělá nějakým trávením nebo odchytem, nebo sokolnictvím (sokoly při
letu chytají holubi). Tato akce odchytu holubů, byli promarněné peníze. Uvedl, že uvidíme zda je možné se
podívat ještě po nějakém jiném principu odchytu holubů, uvedl, že na Balonce nebyli holubi deset let a co se
začali odchytávat v ul. Armádní tak se všichni holubi přestěhovali na Balonku.
Pan Mgr. Milata se dotázal pana Ing. Černého, že se ale minule nějaké holubi podařilo odchytit.
Pan Ing. Černý uvedl, že ano asi 35 nebo 38 holubů.
Paní místostarostka uvedla, že otázku holubů uzavřela, že se toto řešilo v loňském roce a město za tuto akci
zaplatilo asi 56 tisíc korun. Jestliže zde někdo holubi krmí tak se toto opravdu nedá ovlivnit. Uvedla, že se tímto
zabývala v loňském roce a v letošním roce se s tímto zabývat nebude. Místostarostka dále uvedla, že existují
postřiky, které holubi odpuzují a holubi na takto ošetřená místa nelétají, nebo se dá použít jiná forma, ale už ne
odchyt holubů formou klecí, která je neefektivní a drahá.
Starosta poděkoval paní místostarostce a předal slovo panu Wenzlovi, který konstatoval, že město tedy holubi
plaší nikoli hubí.
Pan Ing. Černý řekl panu Mgr. Zdeňku Milatovi, že nejúčinnější byly sítě, které vyrobili občané v jeho domě. Na
tyto balkony opatřené sítěmi skutečně holubi nejdou.
Pan Mgr. Zdeněk Milata vznesl dotaz na pana Ing. Černého, že v ulici Ostravská u pumpy je pravidelně pokud
zaprší louže, musí ji i čerpat hasiči. Uvedl, že zde příkop a zda by nestálo za to tento příkop dokopat až k té trati
a docílit toho aby zde již nebyla voda.
Starosta města odpověděl, že co se týká toho před tou železnicí toho hupu co je za benzínkou v ulici Ostravská,
když zaprší nebo roztaje sníh. Starosta dále uvedl, že toto již řešil s panem Ing. Černým a, že se na tuto otázku
správa majetku města podívá co je možné v této věci udělat. Bude to nějaké provizorní řešení, abychom si trochu
pomohli.
Pan Csillagi se dotázal pana Ing. Černého, že na bývalém Městském úřadě, jak se nechala udělat nová zámková
dlažba a zda je toto správně technicky položeno, protože si myslí jak je tato dlažba z kopce tak při velkém dešti
může voda všechen písek mezi dlažbou vymlít a zda tyto kostky neměli být položeny ve tvaru šachovnice, aby
se tomuto zabránilo.
Pan Ing. Černý odpověděl, že je toto správně, ale že toto dělala firma, která vyhrála tuto zakázku a, že tuto
skutečnost prověří a podívá se na pravidla pokládání dlažby, zda je toto správně a v případě, že došlo k
pochybení tak této firmě nebude provedená práce uhrazena. Dodal, že se na to zítra podívá.
Starosta města konstatoval, že pan Ing. Černý se na to podívá a pokud tam bude nějaký problém, město tuto
provedenou práci ještě nepřebralo a provede kontrolu.
Dále se starosta dotázal, zda má ještě někdo ze strany Zastupitelů nějaký dotaz.
Paní Mgr. Ludmila Šimková se dotázala, také spíše na pan Ing. Černého, zda se ještě někde vyskytuje stejný
problém jako u ní v ulici Topolová a to, že jsou všechny popelnice otevřené, kolikrát je obsah vysypán a toto se
děje téměř poslední dobou denně. Kamera, která je v této lokalitě umístěna tyto popelnice nesnímá a tak není
možno toto zachytit. Paní Šimková se dále dotázala, zda se toto vyskytuje ještě někde v Milovicích a kdo to dělá.
Starosta reagoval, že je to to samé jako když se zde dělají s dětmi procházky a dávají se těm občanům, kteří si
neuklízí po svých psech, citróny. Tak je to to samé, je to v lidech. Můžeme dávat fotopasti kde chceme, na
Balonce nebo v jiných částech města a občané stejně nechávají otevřené popelnice, do kterých potom vběhnou
kočky a obsah vyháží. Nebo zda to dělají úmyslně bezdomovci. Toto je v lidech, kteří zde bydlí.
Starosta se dotázal pana Bc. Hrabánka zda tam máme nějakou fotopast a zda je nějaký výsledek. Pan Bc.
Hrabánek odpověděl, že zde fotopast nemáme, že ji máme někde jinde.
Starosta dodal, že k tomuto se ještě dostaneme, zda toto dělá nějaké zvíře nebo člověk, ale že většinou to dělají
lidé sami svým chováním.
Slova se ujal pan Müler, ředitel Domova Mladá, který řekl, že když jde ráno do práce, tak se tu po Milovicích
toulá jedna paní s taškami a vybírá kontejnery, takže to bude možná její dílo. Většinou to bere směrem od Teska
většinou večer nebo ráno, když je ještě tma.
Starosta města předal slovo paní místostarostce, která doplnila, že se nám v ulici Italská osvědčila fotopast u
hřbitova, takže můžeme pokračovat s umístěním fotopasti v ulici Topolová. Ale bude to asi tento případ, jak říká
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pan Müler. Místostarostka se dotazuje paní Šimkové, zda mluví o kontejnerech, které mají na tříděný odpad.
Paní Šimková uvedl, že jsou to čtyři řady kontejnerů, které jsou dokořán, a když je zkoušela zavřít, tak ani nešli
zavřít. Paní Šimková se domnívá, že to nedělají ani zvířata ani místní obyvatelé.
Pan Wenzl uvedl, že je zde kombinace více faktorů. Někteří lidé nepochopí, že mají popelnice zavřít, jsou zde
kočky, které se zde potulují a pak jsou zde vyběrači popelnic.
Pan starosta předal slovo panu Bc. Vavrdovi, který uvedl, že podobný problém je i v ulici Mírová, takže tento
problém není pouze na jednom místě.
Starosta odpověděl, že je to skutečně v lidech, jsou zde vyběrači odpadků a tento problém se děje a je to na všech
místech Milovic. Někde se toto děje s větší frekvencí, někde se toto děje s menší frekvencí.
Starosta předal slovo panu Ing. Černému, který řekl, že sním skutečně paní Mgr. Šimková mluvila a že on může
dostat informace od svozové firmy, která odpadky sváží. Posádka vozu má za úkol toto hlásit. Pan Ing. Černý
uvedl, že je to také v tom, že lidé do kontejnerů háží úplně vše od židlí až po počítače. Starosta poděkoval panu
Ing. Černému a uvedl, že město bude nadále umísťovat fotopasti na problémová místa, jako např. U hřbitova kde
byla fotopast umístěna kvůli vandalům. Tato prevence proti vandalismu se osvědčila, hřbitov se také zamyká,
městská policie hřbitov kontroluje každé ráno, je zde nějaká provozní doba a hlídá se to.
Starosta předal slovo panu Wenzlovi. Pan Wenzl uvedl, že k jejich kontejnerům chodí každé ráno vyběrač
nedopalků.
Starosta odpověděl, že je potřeba dokouřit cigaretu až do konce.
Místostarostka uvedla, že má několik informativních věcí. Zpracovává se koncepce našeho města, jak jistě víte,
že jsme neschválili zařízení informačního centra, tak na tomto pracujeme. Máme za sebou úspěšné jednání s
Úřadem práce a Ministerstvem práce sociálních věcí, takže naše třetí patro by mělo být po novém roce využito
pro Úřad práce, který se k nám po novém roce přestěhuje z Lysé nad Labem. Toto považuji za velké plus pro
občany Milovic, protože na Úřadu práce je hlášeno 70% Milovických občanů. Dále paní místostarostka uvedla,
že všem Zastupitelům rozesílala informaci, že 12.12.2012 zde v budově Radnice v 3. NP v jednací místnosti
Zastupitelstva města proběhne první náhled interiérů nové Základní školy. Zatím tato prezentace bude pro
Zastupitele a poté s tímto paní místostarostka seznámí i občany města Milovice. Bude to úplně něco jiného a
nového a chtěla by poprosit Zastupitele, aby se hned neděsili a případně řekli své připomínky. Dále paní
místostarostka podala informaci, že na poslední Radě města, tak jak jim uložilo Zastupitelstvo, projednávali i
řešení našich dětských hřišť v Milovicích. Proběhl Audit hřišť a město bude oslovovat majitele dětských hřišť a
o výsledku bude Zastupitelstvo informováno tak, aby přijalo nějaké usnesení. Zdůraznila, že nejde o nějakou
likvidaci dětských hřišť, ale o to, aby se stanovila určitá pravidla, kdo bude mít odpovědnost za provozování
jednotlivých dětských hřišť. Dále pak uvedla, že někdy na jaře po novém roce by chtěla udělat prohlídku
staveniště nové školy, takže očekává i od Zastupitelů, aby navrhli nějaký čas, kdy by se jim to hodilo. Paní
místostarostka předpokládá, že prohlídka proběhne v odpoledních hodinách a protože zde na staveništi bude
muset být dozor bezpečnosti práce.
Pan Mgr. Milata řekl, že by to mělo být odpoledne, aby mohli i Zastupitelé, ne jako otevření nové Radnice kdy
toto probíhalo dopoledne. Dále konstatoval, že je rád, že došlo na kontrolu provozování dětských hřišť.
Dále se pan Mgr. Milata dotázal, zda funguje obecní rozhlas ve Vrutici, když se v Milovicích odstřihl.
Starosta města odpověděl, že se nebude pouštět obecní rozhlas ani v Milovicích, Božím Daru ani v Benátecké
Vrutici.
Pan Mgr. Milata zdůraznil, že na Božím Daru nikdy obecní rozhlas nebyl.
Starosta odpověděl, že toto bylo řečeno obrazně.
Dále starosta uvedl, že v budově bývalé radnice, ul. 5. května se dělá nová kanalizace, parkoviště pro tuto
budovu, která se samozřejmě zhodnotí. Nymburská nemocnice uvidí jak dopadne rozpočet a bude investovat do
této naší budovy cca 2.800.000,- Kč.
Pan Ing. Černý tuto částku potvrdil. S tím, že v této budově vznikne chirurgie a další. Lékařská odvětví, která si
občané vybrali na internetových stránkách města Milovice. Tato budova bude tedy funkční a nikdo zde nebude
pouštět rozhlas. Jednou jsme se rozhodli, že nebudeme používat rozhlas tak to ctěme. To jestli jsou v Benátecké
Vrutici nějaké problémy nebo nejsou tuto diskusi bych nerozváděl, není to zde jednoduché.
Pan Mgr. Milata odpověděl, že pan starosta vždy odpoví na něco jiného než se ho táže a že ví jaká je situace v
Benátecké Vrutici. Konstatoval tedy, že rozhlas v Benátecké Vrutici je, ale že se tedy nebude pouštět. Byl zde
pan Drahota, nebo zda bude někdo ze zaměstnanců dojíždět hlásit rozhlasem.
Starosta odpověděl, že ne.
Starosta uvedl, že každý ze zaměstnanců MěÚ má dost práce proto se navyšuje i stav počet zaměstnanců a není
možné aby zaměstnanci jezdili na každou stranu Milovic a hlásili rozhlasem.
Pan Mgr. Milata se dotázal, zda pan Drahota v Benátecké Vrutici má ukončit pracovní poměr.
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Starosta odpověděl, že pan Drahota dal výpověď a že tedy končí pracovní poměr. V Benátecké Vrutici dojde k
určitým změnám.
Místostarostka města uvedla, že v lednu 2013 se změní struktura úřadu. Tento zaměstnanec již nebude vykonávat
tuto funkci. Všechny části Milovic budou sloučeny a bude se k nim přistupovat stejným způsobem. To znamená,
že i občané Benátecké Vrutice budou mít informační záležitosti nastaveny tak, že je budou mít k dispozici zde na
MěÚ Milovice. Nebude zde žádný zaměstnanec, který by jim tyto služby poskytoval. Není důvod. Tak to bude i
se zaměstnanci technické skupiny, kteří budou vyjíždět odsud a budou úkolovány centrálně.
Pan Mgr. Milata uvedl, že paní místostarostka odpověděla věcně a že jí musí pochválit.
Pan Mgr. Milata se dotázal na autobus H51m který je veden v SID a který jezdí z Benátecké Vrutice zda se udělá
změna a tento autobus bude zastavovat také zde u Radnice.
Starosta uvedl, že změny v H51 se nedělali. Město budovalo nové autobusové zastávky a vzhledem k tomu, že
Krajský úřad bojoval s ROPID tak bylo dosti problematické rozšířit autobusové linky. Nakonec se povedlo a
linka 432 jezdí. Občané se na nádraží dostanou včas. Nyní vznikl problém s dablováním linky H51 a linky 432.
Nyní je rozhodnutí na Krajském úřadě. Jednání s Krajským úřadem je na dobré cestě. Jednání s novým
náměstkem dopravy probíhají. Autobusové zastávky, které byly vybudovány jako Na Pahorku nebo 5. května
budou zprovozněny. Zastávka zde u Radnice je také zapracována do budoucích zastávek autobusu.
Starosta dále uvedl, že uvidí, jak dopadnou jednání s Krajským úřadem, a že nesmyslná aut. Linka, která jezdí
Milovice – Boží Dar a až bude vybudována točna, tak že linka ze Strak bude protažena až na Boží Dar.
Pan Mgr. Milata konstatoval, že tedy autobus, který jezdí z Ben. Vrutice bude od března 2013 zastavovat také
zde před Radnicí.
Starosta toto potvrdil.
Pan Ing. Černý také toto potvrdil.
Starosta města se dotázal pana Mgr. Milaty zda se Krajský úřad dohodl o tom, zda tedy bude platit dopravu na
Boží Dar dvěma třetinami a jednu třetinu bude hradit MěÚ Milovice nebo zda mají jiné řešení.
Pan Mgr. Milata uvedl, že poslední informace je, že skutečně bude Krajský ´řad hradit dvě třetiny dopravy na
Boží Dar a jednu třetinu bude hradit MěÚ Milovice. Uvedl, že informace má nyní trochu posunuté, ale
předpokládá, že po novém roce bude mít znovu všechny informace z Krajské Rady ihned.
Paní Vladovičová se dotázala, že v Benátecké Vrutici se pronajímá sál a že ve směrnici je uvedeno pokud si
někdo pronajme tento sál, tak zaplatí předem na MěÚ a zaměstnanec úřadu mu poté sál odemkne. Paní
Vladovičová se chce dotázat, zda je zde uvedena hodinová sazba nebo celý den a kam pro klíče.
Místostarostka města uvedla, že pan Drahota je stále zaměstnanec MěÚ až do konce roku 2012 a stále toto
provádí on a od nového roku toto bude mít na starosti Ekonomické oddělení, kde klíč po zaplacení občané
dostanou, a pak ho zase odevzdají, nebo se určí zaměstnanec z technické skupiny, který sál dojede odemknout a
poté sál znovu zamkne.
Pan Ing. Černý uvedl, že by sál měl někdo předat a poté převzít.
Místostatostka potvrdila, že to bude někdo ze zaměstnanců MěÚ, např. Z technické skupiny. V Benátecké Vrutici
musí proběhnout inventura a předání budovy a při tomto se bude řešit, kdo bude mít na starosti klíče od sálu v
Benátecké Vrutici.
Paní Vladovičová se dále dotázala, jakým způsobem ta předání budou fungovat, protože je zde uvedena
hodinová sazba za pronájem sálu nebo na celý den.
Místostarostka odpověděla, že podle toho jak skončí akce na pronajatém sále tak zaměstnanec MěÚ přijede
převzít klíč.
Paní Mgr. Ludmila Šimková se dotázala na anketu, kterou objevila v lékárně o nové poliklinice, která probíhá i
na webových stránkách Města Milovice a požádala o bližší informace.
Starosta odpověděl, že na MěÚ byl investor, který má zájem zde v Milovicích postavit polikliniku a uvidíme, až
jak dopadne anketa jaká lékařská odvětví by v této poliklinice měla být a jak ještě dopadnou jednání o výstavbě
polikliniky a zda je vhodné na tomto místě polikliniku postavit.
Paní Šimková uvedla, že je to tedy fáze zatím hledání.
Starosta uvedl, že ano, jedna věc je cena pozemku a druhá věc je poloha pozemku a o tomto se bude diskutovat
až poté co se bude vědět co by v této poliklinice mělo být za lékařské služby.
Starosta města se dotázal přítomných, zda má ještě někdo nějaký dotaz. Není tomu tak.
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Starosta města poděkoval Zastupitelům města Milovice za tento rok usilovné práce a popřál všem do blížícího se
Štědrého dne hodně štěstí a spokojenosti v kruhu svých přátel. Dále popřál šťastné Vánoce a hodně štěstí do
nového roku.
16. Závěr
Starosta města ukončil jednání.

Jednání bylo ukončeno v 20:43 hodin.

Zapsala:

Mgr. Věra Hátlová
vedoucí kanceláře starosty
Monika Hanzlová
asistentka kanceláře starosty

Zpracoval:

Lukáš Pilc
starosta města

Zápis z jednání byl ověřen dne ……………..
Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Horčík……………………….

Radek Wenzl …………………………
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