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____________________________________________________________________
USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2011 ze dne 7. 3. 2011
Usnesení č. 14/2011
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM.
Usnesení č. 15/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2012-2014 ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Usnesení č. 16/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2011/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 17/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 1209/2, o výměře 18 m2, v k. ú. Milovice nad Labem,
panu Ing. Milanu Pourovi, Mírová 472, 289 23 Milovice, za těchto podmínek:
- kupní cena ve výši 18.000,- Kč (1.000,- Kč/m2) bude hrazena měsíčními splátkami 2.000,- Kč
bankovním převodem na účet města (údaj z nabídky pana Ing. Milana Poura). Celá částka
bude uhrazena do konce roku 2011,
- vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na vyhotovení kupní
smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.500,- Kč, správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí a peněžní náhradu ve výši daně z převodu nemovitosti),
- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celkové kupní ceny.
Usnesení č. 18/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo návrh Jednostranného prohlášení pod č. j. Z-546/2011-208, kterým se jednostranně narovná
vlastnický vztah k pozemku parc. č. 403/2 – ostatní plocha o výměře 201 m2, v k. ú. Milovice nad
Labem, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 19/2011
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí informaci o technickém stavu a plánovaném ukončení provozu veřejného rozhlasu
v Milovicích.
Ověřovatelé zápisu:

starosta města Milovice:

Miroslava Dlouhá

…………………….

Michal Janata

…………………….

Lukáš Pilc

………………………..
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Zápis č. 2/2011
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 2/2011, konaného v pondělí dne 7. 3. 2011
od 18 hodin v malém sále KD v Milovicích ul. 5. května č. p. 101
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.
Dále starosta informoval, že vzhledem ke složení mandátu člena Zastupitelstva města Milovice, pana
Milana Krause, dne 18. 2. 2011, vyzval starosta ke složení slibu člena Zastupitelstva města jako
dalšího v pořadí za volební stranu TOP 09 pana Radka Wenzla.
Požádal tajemníka MěÚ o přečtení úplného znění slibu a pana Radka Wenzla, aby pronesl slovo
„Slibuji“ a podepsal písemné vyhotovení, kterým stvrdí tento akt.
Dále požádal přítomné, aby povstali.
Následně tajemník MěÚ přečetl slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
Pan Radek Wenzl pronesl slovo „Slibuji“ a podepsal písemné vyhotovení slibu.
Následně Lukáš Pilc, starosta města Milovice, konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva
města je v této chvíli přítomno 13 členů Zastupitelstva města Milovice, omluvily se členky
Zastupitelstva města Milovice, Mgr. Ludmila Šimková a PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.,
a tím je Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech bodech programu.
Následně pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, určil zapisovateli dnešního jednání a dohledem nad
průběhem hlasování:
Zapisovateli byli určeni:
Ing. Boris Csillagi - tajemník MěÚ a Mgr. Věra Fendrichová - asistentka MěÚ.
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Ing. Jiří Hlaváček a Pavel Křáp.
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni
zastupitelé:
Miroslava Dlouhá a Michal Janata.
Následně dává pan starosta o návrhu hlasovat.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé:
JUDr. Ivana Weigandová a Ing. Petr Hůla, Ph.D.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Petr Hůla, Ph.D.).
Návrh byl schválen.
Po zvolení návrhové komise starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z jednání
Zastupitelstva města č. 1/2011, ze dne 31. 1. 2011, byl vyhotoven dne 10. 2. 2011 a téhož dne byl
rozeslán členům Zastupitelstva města k připomínkování.
Ve stanoveném termínu doručil připomínky Mgr. Zdeněk Milata. Ověřovatelům Zápisu byly
předloženy připomínky pana Milaty. Do Zápisu nebyly zapracovány ty připomínky, které nebyly na
jednání prezentovány.
Zápis byl jeho ověřovateli podepsán dne 28. 2. 2011 a téhož dne byl zveřejněn na webových stránkách
města Milovice.
Následně starosta města předložil návrh programu jednání.
Návrh programu jednání:
Zpráva o plnění předchozích usnesení ZM,
Rozpočtový výhled Města Milovice na roky 2012-2014,
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2011/ZM,
Návrh na prodej pozemku parc. č. 1209/2, k. ú. Milovice nad Labem,
Návrh na schválení jednostranného prohlášení – narovnání vlastnických vztahů k pozemku
parc. č. 403/2, k. ú. Milovice nad Labem,
6. Informace o stavu a funkčnosti veřejného rozhlasu v Milovicích,
7. Diskuze,
8. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.

Nyní se starosta dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky nebo návrhy
k předloženému programu jednání.
Následně nechal starosta města hlasovat o celém programu jednání.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Program jednání byl schválen.
Schválený program jednání:
Zpráva o plnění předchozích usnesení ZM,
Rozpočtový výhled Města Milovice na roky 2012-2014,
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2011/ZM,
Návrh na prodej pozemku parc. č. 1209/2, k. ú. Milovice nad Labem,
Návrh na schválení jednostranného prohlášení – narovnání vlastnických vztahů k pozemku
parc. č. 403/2, k. ú. Milovice nad Labem,
6. Informace o stavu a funkčnosti veřejného rozhlasu v Milovicích,
7. Diskuze,
8. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.

Následně starosta města navrhl, aby k jednotlivým bodům programu probíhala po důvodové
zprávě diskuze s tím, že je navrhováno omezení (dle § 8 bodu 12 jednacího řádu Zastupitelstva
města) tj. k téže věci nikdo nemůže mluvit vícekrát než 2x a doba vystoupení je max. 3 minuty,
týká se i bodu programu diskuze.
Pan Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh, a to, aby nebyl limitován počet vystoupení s tím, že lze
kdykoli diskuzi ukončit.
Nyní nechal starosta města hlasovat o protinávrhu pana Milaty.
Hlasování: pro 4 (Jitka Sudková, Mgr. Zdeněk Milata, Michal Janata, Pavel Křáp), proti 6 (Lukáš Pilc,
Radek Wenzl, Marcela Říhová, Ing. Jiří Hlaváček, Petr Kotvas, JUDr. Ivana Weigandová), zdržel se 3
(Miroslava Dlouhá, Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D.).
Protinávrh nebyl přijat.
Nyní nechal starosta hlasovat o původním návrhu, tj. k téže věci nikdo nemůže mluvit vícekrát než 2x
a doba vystoupení je max. 3 minuty, týká se i bodu programu diskuze.
Hlasování: pro 9, proti 4 (Pavel Křáp, Mgr. Zdeněk Milata, Michal Janata, Jitka Sudková), zdržel se 0.
Návrh byl přijat.

Záznam z průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice
k jednotlivým bodům schváleného programu

1. Zpráva o plnění předchozích usnesení Zastupitelstva města Milovice
K tomuto bodu programu jednání se v úvodu vyjádřil Ing. Boris Csillagi, který uvedl toto:
Se omlouvá za nedopatření, kdy byla členům Zastupitelstva města předložena zpráva o plnění
usnesení, ale která byla předkládána na minulém jednání Zastupitelstva města.
Dále uvedl, že chce členy ZM informovat o tom, že bylo schváleno zapsání Mateřské školy Kostička
do rejstříku škol a že se pracuje na výběru ředitele této příspěvkové organizace, na které je vypsáno
výběrové řízení.
Paní místostarostka uvedla, že ještě k zápisu do rejstříku škol nedošlo, ale že škole bylo přiděleno IČ a
že v mimořádném termínu bude škola zapsána až 1. 9. 2011.
Pan tajemník MěÚ pokračoval informací o schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a
doplnění této vyhlášky, která byla zveřejněna na úřední desce včetně internetu. Takže tato OZV nabyla
účinnosti. Dále informoval, že usnesení ZM č. 6/2011 bylo schválení pořízení nového územního plánu
města Milovice a tato informace byla zveřejněna včetně možností podávat návrhy na změnu územního
plánu. Tato informace je uveřejněna na úřední desce a internetu. Dále informoval o tom, že již dochází
k dodávání návrhů (žádostí) na změnu od občanů a že práce na novém územním plánu byly zahájeny.
Lukáš Pilc, starosta města Milovice, nechal hlasovat.
Usnesení č. 14/2011
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
2. Rozpočtový výhled Města Milovice na roky 2012 - 2014
K tomuto bodu programu jednání přednesl důvodovou zprávu Bc. Richard Vavrda, člen Zastupitelstva
města Milovice, který uvedl, že:
Dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, je povinností sestavení rozpočtového výhledu, a to zpravidla na 2-5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Finanční výbor Zastupitelstva města Milovice zpracoval návrh
rozpočtového výhledu města Milovice na roky 2012 - 2014, který Vám tímto předkládá ke schválení.
Zpracování rozpočtového výhledu vychází plnění rozpočtů let minulých. Rozpočtové výdaje vychází
z dostupných informací.
Diskuze k návrhu:
Mgr. Zdeněk Milata se dotázal na položku 3113, kde je uveden příspěvek ve výši 8 mil. na budování
nové školy v roce 2014 a poslední podíl města na rekonstrukci školy je 8 mil. 6121 0211, na straně 2.
Dále se dotázal na výhled, kolik má dát město z vlastních prostředků.
Mgr. Zdeněk Milata se dále dotázal, zda to Echo je ve výhledu uvedeno v původní výši.
Paní místostarostka odpověděla, že ano, je ve výhledu je uvedeno Echo v původní výši tedy 325 tisíc.
Bc. Richard Vavrda, předseda FV ZM, uvedl, že výhled u akcí, které jsou dlouhodobé nelze úplně
sestavit z těch informací, které FV měl.
Dále se pan Milata dotázal, na Echo, kde je uvedeno jak na stránce příjmů z inzerce a prodeje, je zde
letos uvedeno 110 tis. Kč a pak to klesá na 50 tisíc a stále tam je podíl města, který je 325 tisíc. Čili to
Echo se výhledově nestane samofinancovatelným z inzerce?
Odpověď poskytla paní místostarostka, která uvedla, že se počítá s tím, že bude samofinacovatelné
z reklamy, ale že zatím to je výhled.
Dále se pan Pavel Hlaváč dotázal, zda FV ZM zahrnul do výhledu i plány ze strategického rozvoje
města.

Pan předseda FV odpověděl, že poněvadž se v minulých obdobích podle strategického rozvoje nejelo,
tak i tento rozpočtový výhled nezahrnuje koncepci rozvoje města. Dále uvedl, že je třeba zpracovat
novou koncepci rozvoje města.
Dále se pan Hlaváč dotázal, zda, když je tato koncepce platná, tak by mělo dojít i k zahrnutí do
výhledu.
Odpověď poskytl předseda FV ZM, který uvedl, že je platná.
Pan Hlaváč se dále dotázal, jestli je tomu tak, že to FV ZM zapomněl zahrnout do svého výhledu.
Odpověď poskytl opět předseda FV ZM, který uvedl, investiční akce v rámci tohoto rozpočtového
výhledu řešili a zařadili.
Ing. Petr Hůla, Ph.D., se dotázal k položce 3349 5171 k opravě veřejného rozhlasu. K veřejnému
rozhlasu, kde je uvedeno 150 tisíc na údržbu, ale vzhledem k tomu, že jde na dnešním programu jako
bod 6 právě veřejný rozhlas a v důvodové zprávě tohoto bodu je uvedeno, že se veřejný rozhlas bude
rušit, tak se chci dotázat, proč je tady uvedeno těch 150 tisíc.
Odpověď poskytl starosta města, který uvedl, že bod 6 je o stavu funkčnosti veřejného rozhlasu, a dále
požádal, aby se dotazy k veřejnému rozhlasu projednávali, až budeme u bodu 6 programu.
Starosta města nechal hlasovat o Rozpočtovém výhledu Města Milovice na roky 2012-2014.
Usnesení č. 15/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2012-2014 ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
3. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2011/ZM
K tomuto bodu programu jednání přednesl důvodovou zprávu Bc. Richard Vavrda, člen Zastupitelstva
města Milovice, který uvedl, že:
Poskytnuté dotace: Na základě smlouvy o poskytnutí dotace a předložení žádosti o platbu způsobilých
výdajů na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy na rekonstrukci „Radnice Milovice“
dochází k zařazení této dotace do rozpočtu města a zároveň je tato částka zařazena i do výdajové
položky.
Starosta města nechal hlasovat o Rozpočtovém opatření č. 4/2011/ZM.
Usnesení č. 16/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2011/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
4. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1209/2, k. ú. Milovice nad Labem
K tomuto bodu programu jednání přednesl důvodovou zprávu pan starosta, který uvedl, že:
V souladu s usnesením RM č. 27/2011 ze dne 10. 1. 2011 byl zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti –
pozemku parc. č. 1209/2, o výměře 18 m2, k. ú. Milovice nad Labem. Jedná se o nemovitost v ul.
V Konírnách, v části Milovice – Mladá. V termínu stanoveném Záměrem byla doručena nabídka pana
Ing. Milana Poura, Mírová 472, 289 23 Milovice, na odkoupení pozemku parc. č. 1209/2, která splnila
všechny podmínky stanovené Záměrem. Nebyla doručena žádná námitka ani připomínka. Rada Města
usnesením č. 78/2011, ze dne 7. 2. 2011, doporučuje Zastupitelstvu města prodej schválit.
Starosta města nechal hlasovat o tomto návrhu.
Usnesení č. 17/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 1209/2, o výměře 18 m2, v k. ú. Milovice nad Labem,
panu Ing. Milanu Pourovi, Mírová 472, 289 23 Milovice, za těchto podmínek:

kupní cena ve výši 18.000,- Kč (1.000,- Kč/m2) bude hrazena měsíčními splátkami 2.000,- Kč
bankovním převodem na účet města (údaj z nabídky pana Ing. Milana Poura). Celá částka
bude uhrazena do konce roku 2011,
- vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající,
- veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na vyhotovení kupní
smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.500,- Kč, správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí a peněžní náhradu ve výši daně z převodu nemovitosti),
- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celkové kupní ceny.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
-

5. Návrh na schválení jednostranného prohlášení – narovnání vlastnických vztahů
k pozemku parc. č. 403/2, k. ú. Milovice nad Labem
K tomuto bodu programu jednání přednesl důvodovou zprávu pan Ing. Alexandr Černý, vedoucí odd.
Správy majetku města, který uvedl, že:
Odd. Správy majetku města na základě doručené Srovnávací sestavy parcel ze dne 9. 11. 2010 a stavu
v evidenci Katastru nemovitostí zjistilo, že pozemek původní parc. č. 403, v k. ú. Milovice nad
Labem, je zapsán na LV č. 1 pro město Milovice a současně jeho spodní část je zapsána na LV č. 109
pro Blabolil Vladimír. V následujícím období probíhala korespondence mezi Městem Milovice a
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk. Požadavkem bylo
narovnat právní vztahy k pozemku parc. č. 403, v k. ú. Milovice nad Labem, v evidenci katastru
nemovitostí.
Dne 3. 2. 2011 byl Městu Milovice doručen dopis z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Nymburk, který věc vlastnictví pozemku parc. č. 403 vyřešil tak, že původní
parcelu rozdělil na dvě části:
- Horní část - původní parc. č. 403 přejmenoval na nové parc. č. 403/1 – zast. plocha a nádvoří o
výměře 593 m2, v k. ú. Milovice nad Labem, a ponechal na LV č. ve vlastnictví Města
Milovice,
- Spodní část – původní parc. č. 403 přejmenoval na nové parc. č. 403/2 – ostatní plocha o
výměře 201 m2, v k. ú. Milovice nad Labem, a vložil duplicitní zápis vlastnictví na nové LV č.
3092 pro Město Milovice a Blabolila Vladimíra (oba jsou výlučními vlastníky pozemku, ale
nejsou spoluvlastníky).
V důvodové zprávě je uvedeno, že pan Blabolil Václav má vloženy v katastru nemovitostí dědické
nabývací listiny a Město Milovice má vloženo vlastnické právo na základě účinnosti zák. č. 172/1991
Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
V případném soudním sporu by měl uspět právoplatný dědic, oproti špatně provedenému přechodu
majetku státu na Město Milovice. Tak zazněl výklad katastrálního pracoviště v Nymburce, paní Jiřiny
Zápotocké.
Odd. Správy majetku města Milovice prostřednictvím právního zástupce na pokyn Katastru
nemovitostí zpracovalo Jednostranné prohlášení pod č. j. Z-546/2011-208, kterým se jednostranně
narovná vlastnický vztah k pozemku parc. č. 403/2 – ostatní plocha o výměře 201 m2 v k. ú. Milovice
nad Labem tak, že Město Milovice prohlašuje, že není vlastníkem vedené parcely.
Rada města dne 14. 2. 2011, usnesením č. 93/2011, doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh
Jednostranného prohlášení pod č. j. Z-546/2011-208, kterým se jednostranně narovná vlastnický vztah
k pozemku parc. č. 403/2 – ostatní plocha o výměře 201 m2, v k. ú. Milovice nad Labem.
Diskuze k návrhu:
Mgr. Zdeněk Milata se dotázal, zda je pan Blabolil ochoten městu prodat předmětný pozemek.
Odpověď poskytl pan Ing. Alexandr Černý, který uvedl, že není ochoten nám ten pozemek prodat.

Starosta města nechal hlasovat o tomto návrhu.
Usnesení č. 18/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo návrh Jednostranného prohlášení pod č. j. Z-546/2011-208, kterým se jednostranně narovná
vlastnický vztah k pozemku parc. č. 403/2 – ostatní plocha o výměře 201 m2, v k. ú. Milovice nad
Labem, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
6. Informace o stavu a funkčnosti veřejného rozhlasu v Milovicích
K tomuto bodu programu jednání přednesl důvodovou zprávu pan Ing. Alexandr Černý, vedoucí odd.
Správy majetku města, který uvedl, že:
Po přestěhování MěÚ Milovice do nové budovy radnice bude ukončen provoz veřejného rozhlasu
napojeného na ústřednu v budově č. p. 71, ul. 5. května.
Veřejný rozhlas v části Benátecká Vrutice je ve velmi špatném technickém stavu a je z větší části
veden po podpěrných bodech (sloupech), které jsou ve vlastnictví společností ČEZ Distribuce, a. s. Po
provedení plánované demontáže těchto sloupů bude ukončen provoz veřejného rozhlasu i v části
Benátecká Vrutice.
K zajištění dalšího provozu veřejného rozhlasu je nutná výstavba nového bezdrátového rozhlasu. Nová
ústředna bude umístěna do nové budovy radnice, přijímače s reproduktory budou umístěny na sloupy
veřejného osvětlení, které jsou ve vlastnictví Města Milovice a rozšíření provozu veřejného rozhlasu je
možní i do části Mladá a Boží Dar.
Předpokládané náklady na výstavbu nového bezdrátového veřejného rozhlasu s pokrytím všech trvale
obydlených částí města Milovice jsou cca 1.250.000,- Kč.
Diskuze k návrhu:
Pan Radek Wenzl se dotázal, zda je tu důvod pro to, abychom to využili, v případě že se rozhodneme
pro zachování veřejného rozhlasu, tak by bylo dobré, aby byl veřejný rozhlas do celých Milovic, a dále
nevím životnost systému, např. 5 či 15 let.
Odpověď poskytl pan Ing. Černý, který uvedl, že životnost systému je 20 let. Veřejný rozhlas by byl
pro celé město.
Paní místostarostka uvedla, že vzhledem k tomu, že z důvodu budování nové radnice potřebujeme znát
názor členů ZM, neboť již nastoupily dělnické profese a je třeba vědět, zda bude zachován či rozšířen
nebo zrušen veřejný rozhlas. Dále uvedla, že žádá všechny zastupitele, aby se k tomuto vyjádřili.
Pan Petr Kotvas se dotázal, že by rád věděl, co se v současné době hlásí veřejném rozhlase.
Paní místostarostka odpověděla, že rozšíření veřejného rozhlasu na celé město Milovice, bylo v plánu
nejdříve z důvodu nějakého ohrožení obyvatel, ale v současné době se ukázalo, že Městská policie
disponuje na vozidle rozhlasové zařízením, a kdysi dávno zde byla situace, kdy hořela skládka a toto
bychom mohli zprostředkovávat díky Městské policii. Jinak se hlásí úmrtí, zastupitelstva, prodejce,
dále hlásíme přerušení dodávek vody, změna otvírací doby pošty. Dále uvedla, že se vedení města
rozhodlo zbudovat úřední desku v prostoru nádraží a ještě v části Boží Dar.
Pan Petr Kotvas uvedl, že je pro zrušení.
Paní Jitka Sudková uvedla, že je také pro zrušení.
Paní Miroslava Dlouhá uvedla, že je také pro zrušení.
Paní JUDr. Ivana Weigandová uvedla, že je téhož názoru a je pro zrušení, neboť se jedná o přežitek,
který neplní tu funkci.
Pan Ing. Jiří Hlaváček uvedl, že v této současné formě je pro zrušení, ale že je třeba zajistit
informovanost lidí jinou formou.
Pan Pavel Křáp uvedl, že je pro zrušení.
Pan Michal Janata uvedl, že v dnešní době se to takto nedělá, v tlampačové podobě. Uvedl, že dnes by
to bylo v nějaké radiové frekvenci, propojení s radiem, aby to bylo zajímavé.
Pan starosta uvedl, že je pro zrušení rozhlasu.
Paní místostarostka uvedla, že je podle ní veřejný rozhlas přežitek a že je pro zrušení.
Pan Radek Wenzl uvedl, že je pro zrušení.

Pan Bc. Richard Vavrda uvedl, že je také spíše pro zrušení.
Pan Ing. Petr Hůla, Ph.D., uvedl, že je jednoznačně pro zrušení.
Pan Mgr. Zdeněk Milata uvedl, že je pro zachování. Dále uvedl, že by dal prostor obyvatelům, aby se
vyjádřili, zda si přejí zachovat či zrušit veřejný rozhlas.
Pan Wenzl uvedl, že program dnešního jednání ZM byl zveřejněn, a že kdyby o to byl zájem, tak by
lidé přišli a vyjádřili se.
Starosta města nechal hlasovat o tomto návrhu.
Usnesení č. 19/2011
Zastupitelstvo města Milovice
vzalo na vědomí informaci o technickém stavu a plánovaném ukončení provozu veřejného rozhlasu
v Milovicích.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
7. Diskuze
Slova se ujal pan Pavel Hlaváč, který se dotázal radních, zda se zabývali zápisem ze stavební komise a
to ve vztahu k pořízení rozvojového plánu města 2013-2020. Souběžně s návrhem na pořízení nového
územního plánu.
Odpověď poskytl starosta města, který uvedl, že co se týká nového územního plánu a studií, tak na
tom pracuje určitá skupina lidí, která vše zpracovává.
Pan Hlaváč z důvodu špatné slyšitelnosti zopakoval svůj původní dotaz, a to, zda se RM zabývala
návrhem komise výstavby, aby RM zadala nový strategický plán rozvoje města pro roky 2013-2020.
Odpověď poskytl opět pan starosta, který uvedl, že se zápis komise řešil s panem Ing. Černým.
Paní Jana Dulová uvedla, že nový územní plán je výhledově na dobu 20ti let, a komise mohou dávat
připomínky. Dále uvedla, že došlo k oslovení i komise pro Benáteckou Vrutici a že nejdůležitější dle
jejího úsudku je vize na 20 let než na ty roky, které uvedl pan Hlaváč. Dále uvedla, že vše se
zpracovává současně, že se vychází z různých studií při pracích na novém územním plánu a že vše se
sebou souvisí.
Pan Hlaváč odpověděl, že nemá pravdu (paní Dulová), že důležitější je strategický plán.
Dále pan starosta uvedl, že souhlasí s paní Dulovou, neboť vše se stále řeší. A požádal pana Hlaváče,
aby uvedl příklad.
Pan Hlaváč uvedl, že příklad je třeba v tom, aby se zpracoval demografický vývoj v Milovicích. Dále
uvedl, že to co mu řekla paní místostarostka na předposledním ZM, tak to co je umístěno na stránkách,
tak to neřeší vývoj v Milovicích. Další příklad uvedl ten, aby se město zabývalo rozvojem dopravní
infrastruktury, dále školstvím.
Odpověď poskytl starosta města, který uvedl, že tyto příklady jsou nic neříkající, že jsou obecné a že
toto je přeci každému jasné nejen členům ZM, ale i RM.
Dále paní Dulová uvedla, že toto, co uvedl pan Hlaváč, tak to je právě součástí pořizování územního
plánu, jak ten demografický vývoj, tak i rozvoj. To, je to co se sbírá pro zadání nového územního
plánu a dále uvedla, že tyto věci budou v tom zadání. Výhledově na těch 20 let.
Pan Jobánek uvedl, že chápe, co asi chce pan Hlaváč říci, a to, aby tady byl nějaký plán rozvoje, na
který by se dalo navázat plánem investic nějakého dlouhodobého časového horizontu, ze kterého by
bylo patrné, co bude třeba za 5, 10 let.
Odpověď poskytl pan starosta, který uvedl, že to je závislé na změně územního plánu a na výši
rozpočtu. Dále uvedl, že na pořízení nového územního plánu pracuje skupina, která i toto bude řešit,
stejně jako bude řešit školy, školky. To je jasné. Stejně jako se nebude řešit nový územní plán a
neřešily by se komunikace.
Pan Jobánek uvedl, že by bylo dobré, kdyby to bylo zastřešeno jedním dokumentem.
Starosta odpověděl, že se neřeší jen toto, ale řeší se celá řada věcí s tím spjatá, jako například kde bude
centrum města. Dále uvedl, že se na tom pracuje.
Následně pan Radek Wenzl uvedl, že na stavební komisi nebyl dokument, ze kterého by se dalo
vycházet, se kterým by se dalo pracovat, aby komise mohla předložit nějaké vyjádření a návrhy ke
změně územního plánu.

Starosta města odpověděl, že to chápe. A dále uvedl, že s paní Dulovou řešil, zda nezadat nějakému
urbanistovi zakázku na návrh, jak vyřešit centrum města, ale to teď není prioritní, protože prvotně jde
o to, aby došlo ke stavební uzávěře, což byl důvod začátku prací na novém územním plánu. Dále
předal slovo paní Dulové, aby sdělila, jak to vypadá s termínama.
Paní Dulová uvedla, že co se týká urbanistické studie na celé Milovice, tak ta by byla strašně nákladná
a že nejlepším řešením je, aby se nechala zpracovat urbanistická studie nejen na nám. 30. června, ale
na centrum města, což by byl asi ovál zahrnující Ostravskou od kolejí k radnici, dále od přejezdu
Armádní po ul. V Konírnách a část Rakouského tábora. Na tuto studii by pak navazovaly další části
rozvoje města. Dále uvedla, že je dobře pokud budou občané dávat své návrhy. Následně sdělila, že do
toho územního plánu se dá dát spousta věcí a je na občanech a zastupitelstvu aby přišlo s návrhy. Dále
uvedla, že v květnu by mělo být veřejné projednání ke změně územního plánu.
Paní Jitka Sudková se dotázala, zda již na tom květnovém projednávání budou grafické plány.
Paní Dulová odpověděla, že grafické plány se zpracovávají až později, že v květnu půjde především o
ty podněty od lidí, vlastníků nemovitostí. Napřed se pracuje na textové části, což je to zadání, teprve
potom se začne pracovat na té grafické části.
Paní Sudková dále uvedla, že například Praha 5 měla návrhy, kdy lidé mohli chodit a vybírat si ten
návrh, který se jí nejvíce líbí.
Následně paní Dulová odpověděla, že co se týče urbanistické studie na centrum, tak že ty budou
uveřejněny pro veřejnost.
Pan Mgr. Zdeněk Milata se dotázal pana Ing. Alexandra Černého, jak to vypadá s tím osvětlením
v Benátecké Vrutici, na kterou se dotazoval na minulém jednání ZM. Zda už je nějaká bližší představa
a dále se dotázal, jak to vypadá s kanalizací.
Pan Ing. Černý odpověděl, že se vše komplikuje, ale že se na tom pracuje. Podle projektu je cena za
vybudování veřejného osvětlení ve výši 7,5 mil. Kč. Pokud ZM rozhodne, že se na to vydělí peníze,
tak pro jeho odd. není nic jednoduššího, než vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. K řešení
kanalizace uvedl, že při výstavbě došlo k neočekávaným komplikacím, kdy došlo ke křížení plynu
s kanalizačním řádem. Takže toto řešení situace si žádá zhruba 500 tisíc Kč navíc, neboť musíme jít do
hloubky 4 metry pod tyto plynovod.
Dále se pan Hlaváč dotázal, zda se připravuje nějaká vzpomínková akce na červen, popř. jaká a na
kolik je odhadována finanční nákladnost.
Odpověď poskytl starosta, který uvedl, že byly zhruba 3 návrhy, kdy se rozhodli pro střední verzi,
která je zhruba odhadována na 220 tisíc Kč. Odchod sovětských vojsk je akce plánována na 25.června.
Bude pozvána spousta lidí, jako prezident a další, např. premiér přislíbil, že přijede. Bude otevřen
Italský hřbitov, kdy budou návštěvníci seznamováni s historií atd. Bude spolupracováno s těma, kdo
mají vojenskou techniku, jako třeba pan Veselý. Dále uvedl, že si dovolí předat slovo paní
místostarostce, která na tom programu pracuje s paní Křížovou.
Paní místostarostka uvedla, že se akce plánuje na 25. června, přesný název akce ještě není. Dále
uvedla, že tuto akci plánují s Ministerstvem obrany, kdy se osnova programu musí ještě doladit. Dále
uvedla, že se ve vestibulu divadla plánuje výstava a s tím bude souviset i doprovodný program.
Samozřejmě je vše o finančních prostředcích. Dále uvedla, že představa je taková, že by do Milovic
přijel nějaký hudební interpret, který by vzbudil zájem u návštěvníků. Dále uvedla, že další hudební
akce budou pokryty regionálními interprety, nicméně, takový ten hlavní interpret je stále v jednání.
Následně uvedla, že by ráda oslovila pana Uhlíře a paní Zagorovou.
Paní Křížová doplnila, že paní Zagorová je pro tuto akci i zamluvena.
Pan Pavel Hlaváč uvedl, že jistě ZM ví, že v Divadle Mladá za pomoci Krajského úřadu, vznikl ve
spojovací chodbě divadla Mladá, prostor pro exponáty muzea. Dotázal se, zda už RM k tomu zaujala
nějaké stanovisko.
Odpověď poskytl pan starosta, který se dotázal, zda má na mysli, ty vitríny, ve kterých byly nějaké
fotografie.
Pan Hlaváč upřesnil, že je tam vybudován kompletní výstavní prostor, včetně 4 vitrín. Dále uvedl, že
bylo několikrát žádáno o poskytnutí dotace, na přestěhování exponátů. Následně uvedl, že bylo

požádáno i o vyjádření města, zda bude toto zachováno či nikoli, dále uvedl, že toto je zatím bez
odpovědi.
Odpověď poskytl pan starosta, který uvedl, že ten prostor tam zná a že má jistě na mysli ty vitríny
s fotografiemi. Dále uvedl, že neví, zda je to úplně vhodný prostor, ale že to je otázka pro členy ZM,
aby se tam podívali v jakém to je stavu a rozhodli se. Dále se pana Hlaváče dotázal, zda jako myslí, že
tam by měla armáda udělat tu výstavu k výročí odchodu sovětských vojsk.
Pan Hlaváč odpověděl, že nikoli, že myslí tu původní výstavu, která tam byla, než tam byla střední
škola.
Pan starosta odpověděl, že teda neví kterou výstavu konkrétně myslí.
Pan Hlaváč odpověděl, že část výstavy je schována, část tam je, že bohužel ji děti zdevastovali.
Mgr. Zdeněk Milata uvedl, že si přeje reagovat ještě na to předešlé, a to, že tady ti papaláši byli v roce
2008 a abychom nepodléhali iluzím, že se jim pak bude zdát o Milovicích, že odjedou a za týden ani
nebudou vědět, že zde byli.
Starosta odpověděl, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Dále uvedl, že si myslí, že by to bylo dobré pozvat
je.
Pan Milata odpověděl, že není proti tomu pozvat je, jen abychom neusnuli na vavřínech.
Starosta uvedl, že jde také o to, aby viděli v jakém to tady je stavu, co bylo a je třeba realizovat atd.
Dále uvedl, že jde o to, aby věděli, kde Milovice vůbec jsou.
Pan Michal Janata uvedl, že si myslí, že vědí, kde Milovice jsou, že už jich tady zažil několik a nikdy
se pan nic nedělo. Dále uvedl, že na začátku se řeklo, že se žádné akce tohoto typu dělat nebudou.
Paní Sudková uvedl, že si myslí, že to budou vyhozené peníze. Ale když chtějí, tak ať si to udělají.
Starosta dále uvedl, že prostě toto k historii města patří. Dále uvedl, že není proto tyto akce dělat rok
co rok.
Paní JUDr. Weigandová uvedla, že toto je prostě spjato s historií tohoto města nic se s tím nenadělá.
Paní Ing. Jana Pokorná se dotázala, zda je pravda, že se čistili ulice, protože výsledek je takový, že se
hrozně práší a tak jestli město neuvažovalo o tom, vzít kropicí vozy a udělat to na mokro.
Odpověděl Ing. Černý, který uvedl, že čištění ulic proběhlo, po zimě, kdy se rozsypával písek
z důvodu námraz, je místama až 12 cm nánosu písku.
Dále paní Pokorná uvedla, jestli by se nemohl změnit způsob úklidu, kdy jeden den udělají hromádky
a další den to je rozfoukané.
Pan Ing. Černý uvedl, že to bude změněno, že když se to zamete, tak se to i odveze. Dále uvedl, že toto
bude napraveno.
Dále paní Ing. Pokorná uvedla, že v Rakouském táboře docházelo k úklidu roští atd., ale co se týče
odtokových cest, tak ty pročištěny nebyly.
Pan Ing. Černý odpověděl, že se vše nestíhá uklízet z důvodu nízkého počtu zaměstnanců - čtyř, ale že
se čeká na přidělení osob z úřadu práce, kteří by byli určeni právě pro tyto terénní práce na údržbu
města.
Pan tajemník doplnil, že od pondělí 15. března má nastoupit 15 osob.
Paní Ing. Pokorná se podivila, že je při počtu 10 tisíc obyvatel jsou pouze 4 zaměstnanci.
Pan tajemník uvedl, že na podzim byly ty odtokové cesty čištěny. Dále uvedl, že město je rádo aspoň
za těch 15 lidí, které jim úřad práce poskytne v rámci smlouvy.
Pan Milata uvedl, že se ten jeho dotaz původně zamluvil a rád by se nyní vyjádřil. Uvedl, že by rád
pochválil pana Ing. Černého, že byly realizovány opravy ul. Armádní a v ul. Průběžná byly
realizovány opravy vozovky, kdy tam byla velká díra, že se tam vešlo celé kolo. Dále uvedl, že příště
v připomínkách k Zápisu oddělí připomínky a konstatování. Dále uvedl, že nechce vedení města
zasahovat do chodu úřadu, ale minule tady zaznělo, že v Lysé nad Labem nemají žádné poplatky ze
vstupného, ale jemu bylo sděleno, že se vybírá 15 % ze vstupného.
Paní Jana Křížová sdělila, že jí informaci, že se v Lysé nad Labem nevybírají poplatky ze vstupného,
sdělil tajemník tohoto úřadu, pan Dvořák.
Pan Milata sdělil, že on má informace od pana starosty Havelky o výši poplatku ze vstupného.
Paní Sudková se dotázala, proč je tato informace předkládána.

Paní místostarostka uvedla, že pan Milata chtěl asi upozornit na informaci, která tady byla na minulém
jednání ZM prezentována.
Pan Milata uvedl, že si přeje, aby tato informace byla zaznamenána do Zápisu.
Pan Jobánek se dotázal, zda město neuvažuje o zřízení technických služeb.
Odpověď poskytl pan starosta, který uvedl, že toto řeší s Ing. Černým, kdy jsou nějaké varianty jak
toto zařídit. Dále uvedl, že toto je v řešení.
Pan Hlaváč uvedl, že jsou vypsány dotační tituly na vozy.
Odpověď poskytl pan starosta, který uvedl, že toto je zatím předčasné řešit, zda jsou vypsány dotační
tituly na vozy. Dále uvedl, že nejdříve se musí vymyslet koncepce technických služeb a pak na to
můžou navazovat další záležitosti v podobě nákupu vozů a strojů.
Starosta města ukončil jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin.

Zapsal: Ing. Boris Csillagi
tajemník MěÚ
Mgr. Věra Fendrichová
asistentka MěÚ

Zápis z jednání byl ověřen dne ……… 2011
Ověřovatelé zápisu:
Miroslava Dlouhá

…….…………………………

Michal Janata

……………………………….

Zpracoval:

Lukáš Pilc
starosta města

