Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 8/2015
konaného dne 19. 3. 2015 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Kristýna Bukovská –
radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Petr Vobořil – tajemník MěÚ Milovice.
Omluven: Ing. Jiří Hlaváček – radní města.
Hosté: JUDr. J. V. – jednatel společnosti I. S. M., s. r. o. a Ing. J. M. – jednatel společnosti ATELIER RENO
s. r. o.
17. 45 hod. - JUDr. Kristýna Bukovská opustila jednání Rady města.
JUDr. Kristýna Bukovská se již neúčastnila hlasování u čísel usnesení:
159/2015, 160/2015, 166/2015, 167/2015, 168/2015, 169/2015, 170/2015, 171/2015, 172/2015, 173/2015,
174/2015, 175/2015, 176/2015.
Pan Ing. Milan Pour, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Kontrola plnění usnesení RM
Byty ve vlastnictví města Milovice
Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice
Veřejné zakázky
Pozemky ve vlastnictví města Milovice
Návrhy na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Návrh na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Milovice
Činnost komisí Rady města
Návrh Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2014
Předčasné splacení úvěru
Návrh na vypsání veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa „Dvou Strážníků
městské policie Milovice“
12. Žádost o povolení signálního ohně na akci Keltský telegraf 2015 v lokalitě Na Skále v Milovicích
13. Návrh na podání žádosti o dotace ze Středočeských fondů 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Kontrola plnění usnesení RM
Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení a konstatoval, že se plní v termínech.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 148/2015:
Rada města
bere na vědomí informaci starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 6/2015 byla plněna ve stanoveném
termínu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Byty ve vlastnictví města Milovice
2a) Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 18, v č. p. 500, ul. Armádní, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 68/2015, ze dne 12. 2. 2015 bylo schváleno zveřejnění Záměru na
nájem bytu č. 18, v č. p. 500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 16. 2. 2015 a v termínu
pro podání nabídek bylo doručeno pět nabídek uchazečů:
1. K. V., 289 24 Milovice
2. Č. M., 289 24 Milovice
3. Ch. M., 289 24 Milovice
4. D. A., 289 24 Milovice

5. H. L., 289 24 Milovice
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 149/2015:
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče V. K., bytem, 289 24 Milovice, M. Č., bytem 289 24 Milovice, M. Ch.,
bytem 289 24 Milovice, A. D., bytem 289 24 Milovice, splnila všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru na nájem bytu č. 18, v 5. poschodí domu č. p. 500, ulice Armádní, Milovice – Mladá,
b) konstatuje, že nabídka uchazeče L. H., bytem 289 24 Milovice, nesplnila všechny podmínky a požadavky
uvedené v Záměru na nájem bytu č. 18, v 5. poschodí domu č. p. 500, ulice Armádní, Milovice – Mladá,
b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s A. D., bytem 289 24 Milovice, k bytu č. 18, v 5. poschodí domu
č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a
cena za m² bude 95,- Kč. Peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o
uzavření nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2b) Návrh na opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7 v č. p. 595, ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že V souladu se Směrnicí č. 3/2011 ze dne 31. 1. 2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na opakované vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 7, ve 3. poschodí domu č. p. 595, v ul. Topolová,
část Mladá s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou jistotou ve
výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 48,20 m2. Byt je bez
dluhu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 150/2015:
Rada města
schvaluje opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7, ve 3. poschodí domu č. p. 595, v ul. Topolová,
Milovice - Mladá, s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou
jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2c) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 5 v č. p. 597, ul. Topolová, Milovice -Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č. 3/2011 ze dne 31. 1. 2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 5, umístěného ve 2. poschodí domu č. p. 597, v ul. Topolová,
část Mladá s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou jistotou ve
výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 49,30 m2. Byt je bez
dluhu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 151/2015:
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 5, umístěného ve 2. poschodí domu č. p. 597, v ul. Topolová,
Milovice - Mladá, s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou
jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2d) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 2 v č. p. 599, ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č. 3/2011 ze dne 31. 1. 2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 2, umístěného v 1. poschodí domu č. p. 599, v ul. Topolová,
Milovice – Mladá, s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou
jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu. Jedná se o byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 49,10
m2. Byt je bez dluhu.

Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 152/2015:
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 2, umístěného v 1. poschodí domu č. p. 599, v ul. Topolová,
Milovice - Mladá, s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou
jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2e) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7 v č. p. 614 ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č. 3/2011, ze dne 31. 1. 2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 7, umístěného ve 3. poschodí domu č. p. 614, v ul. Topolová,
Milovice – Mladá, s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou
jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu. Jedná se o byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy
70,80 m2.
Na bytě vázne dluh ve výši 113,278,- Kč po předchozím nájemci panu V. S. Podklady pro vymáhání pohledávky
byly předány právnímu zástupci města JUDr. Weigandové.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 153/2015:
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7, umístěného ve 3. poschodí domu č. p. 614, v ul. Topolová,
Milovice - Mladá, s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s peněžitou jistotou
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu
v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice
3a) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor - R. Ž.
Starosta města uvedl, že pan R. Ž., 289 23 Milovice – Mladá, je od 1. 11. 2005 nájemcem nebytových prostor na
ul. Dukelská, v suterénu budovy č. p. 348, Milovice. Jedná se o nebytové prostory o celkové ploše 17,5 m²,
které využíval jako skladové prostory.
Na Oddělení správy majetku města byla doručená žádost pana Ž., o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor dohodou ke dni 31. 3. 2015.
V současné době dluží pan Ž., na nájemném a vyúčtování služeb částku 9.625,- Kč. Upomínkou ekonomického
oddělení má termín úhrady dluhu nejpozději do 19. 3. 2015.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 154/2015:
Rada města
schvaluje žádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č. p. 348, ul. Dukelská,
Milovice, podanou nájemcem panem R. Ž., 289 23 Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí dohodou ke dni
31. 3. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Veřejné zakázky
4a) Veřejná zakázka „Dodávka nábytku pro 3. etapu ZŠ Juventa“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Místostarostka města uvedla, že v současné době probíhá realizace 3 etapy stavby „Výstavba a dostavba ZŠ
Milovice - Mladá“ tj. budovy, kterou využívá příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola
Juventa, p. o. Vzhledem k tomu, že součástí stavby není dodávka nábytku a vnitřního vybavení, je nutné toto
vybavení zajistit. Vnitřním vybavením se rozumí stoly, židle, skříně, tabule, věšáky a nástěnky do jednotlivých
místností školy.
Na základě usnesení Rady města č. 57 a)/2015, ze dne 05. 02. 2015, byla v souladu s požadavky § 38 odst. 2
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dne 11. 02. 2015
zveřejněna na profilu zadavatele (po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek) Výzva k podání nabídky na

plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka nábytku pro 3. etapu ZŠ Juventa“ a zároveň
byla písemná Výzva k podání nabídky, v souladu s požadavky § 38 odst. 1 ZVZ, zaslána těmto 5-ti zájemcům:
Poř.
Obchodní firma - název /jméno a
Sídlo - místo podnikání
IČ
číslo
příjmení/ uchazeče
COMPO Praha s.r.o.
Růžová 1522/16
1
485 35 231
100 00 Praha 1 - Nové Město
Chomutovická 1444/2
2
Český nábytek a.s.
260 63 395
149 00 Praha 4
Martin Kraus - fyzická osoba
Drahelická 162/47
3
podnikající podle živnostenského
647 51 643
288 02 Nymburk - Drahelice
zákona
Malinová 5/1662
4
Quick Office s.r.o.
267 69 166
106 00 Praha 10
Štursova 9/5
5
TOKA s.r.o.
255 18 256
616 00 Brno - Žabovřesky
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 2.200.000,- Kč bez DPH, podle ustanovení § 12, odst. 2
ZVZ, se jedná o veřejnou podlimitní zakázku, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §
38 ZVZ.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 09. 03. 2015 ve 13:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny nabídky třinácti (13) uchazečů v tomto pořadí:
Poř.
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
číslo
1
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Hradská 280 396 01 Humpolec
482 02 118
2
Artspect, a.s.
Marešova 643/6, 198 00 Praha 9
281 23 395
3
Quick Office s.r.o.
Malinová 1662/5, 106 00 Praha 10
267 69 166
4
ČEGAN s.r.o.
Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice
262 74 744
Chráněná dílna
5
Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko
277 14 357
TiRO Blansko s.r.o.
6
JP-KONTAKT, s.r.o.
Dašická 1797, 530 03 Pardubice
259 22 378
7
Moderní škola s.r.o.
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
286 07 376
Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
8
COMPO Praha Interiéry s.r.o.
030 56 279
Nové Město
Študio K.F.A. Architektúra
Hollého 1, 921 01 Piešťany
9
314 31 224
a design, spol. s r.o.
Slovenská republika
Otakara Ševčíka 840/10
10
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
636 00 Brno - Židenice
ALEX kovový
11
Výstaviště 405/1 1, 647 00 Brno
269 43 344
a školní nábytek, s.r.o.
Otakara Ševčíka 840/10
12
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
636 00 Brno - Židenice
Kaplanova 574
13
ABCD Služby školám s.r.o.
622 44 892
463 12 Liberec XXIII - Doubí
Rada města svým usnesením č. 57 b)/2015, ze dne 05. 02. 2015, ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Dne 09. 03. 2015, od 13:05 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami,
jednání se zúčastnil zástupce uchazeče ABCD Služby školám s.r.o.
V úvodu jednání byli členové hodnotící komise seznámení se Seznamem doručených nabídek (obchodním
jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování
mlčenlivosti. Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy komise.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byly přečteny identifikační
údaje uchazeče, byla provedená její kontrola podle § 71 odst. 9 ZVZ, to je zda je nabídka zpracována
v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do Protokolu o otevírání obálek a sděleno přítomnému zástupci
uchazeče ABCD Služby školám s.r.o.
Komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů kontrole, dle § 71 odst. 9 ZVZ, vyhověly.
První jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 09. 03. 2015 po podepsání Protokolu o otevírání obálek
s nabídkami.

V úvodu tohoto jednání hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci
dodavatelů, a konstatovala, že všichni uchazeči požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího
prokázání splnili.
Následně hodnotící komise provedla u každé nabídky posouzení, dle § 76 ZVZ, zda nabídka splňuje zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1, písm. d) ZVZ, tedy zda nejde o nabídku která je v rozporu s platnými
právními předpisy a zda nejde o nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou dle § 77 ZVZ.
Hodnotící komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení nabídku č. 10 a nabídku č. 12, obě podané
uchazečem C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, které
jsou nepřijatelnými nabídkami podle § 22 odst. 1, písm. d) ZVZ, tj. jsou v rozporu s platnými právními předpisy,
konkrétně s ustanovením odst. 1 § 69 ZVZ (podle kterého může dodavatel podat pouze jednu nabídku), pokud
dodavatel podá více nabídek je povinností zadavatele, podle odst. 3 § 69 ZVZ, tyto nabídky vyřadit.
Hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech ostatních uchazečů splnily zákonné požadavky a požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, dále konstatovala, že u žádné z nabídek nejde o nepřijatelnou
nabídku a že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v Zadávací dokumentaci
stanovena nejnižší nabídková cena, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.
Uchazeči ČEGAN s.r.o., IČ 262 74 744, Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., IČ 277 14 357 a JP -KONTAKT,
s.r.o., IČ 259 22 378 uplatnili, v souladu s § 101 ZVZ nárok na cenové zvýhodnění, které doložili v nabídkách
doklady požadovanými v § 101 odst. 2 ZVZ, a proto byla pro potřeby hodnocení rozhodná výše jejich
nabídkových cen snížená o 15 %.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnější nabídky, k nejméně
výhodné nabídce.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Nabídk. cena v Kč
Nabídk. cena za bez DPH
Pořadí
Obchodní firma - název
IČ
realizaci
zakázky po uplatnění cen.
nabídky
v Kč bez DPH
zvýhodnění
dle § 101 zákona
Študio K.F.A. Architektúra
1
314 31 224
1.873.292,00
1.873.292,a design, spol. s r.o.
2
Quick Office s.r.o.
267 69 166
1.964.426,00
1.964.426,3
ČEGAN s.r.o.
262 74 744
2.465.568,00
2.095.733,4
JP-KONTAKT, s.r.o.
259 22 378
2.515.000,00
2.137.750,Chráněná dílna
5
277 14 357
2.527.188,00
2.148.110,TiRO Blansko s.r.o.
6
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
482 02 118
2.512.469,00
2.512.469,7
Artspect, a.s.
281 23 395
2.555.748,00
2.555.748,ALEX kovový
8
269 43 344
2.593.503,00
2.593.503,a školní nábytek, s.r.o.
9
ABCD Služby školám s.r.o.
622 44 892
2.678.918,00
2.678.918,10
COMPO Praha Interiéry s.r.o.
030 56 279
3.105.366,00
3.105.366,11
Moderní škola s.r.o.
286 07 376
3.211.057,00
3.211.057,Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Študio K.F.A. Architektúra
a design, spol. s r.o., IČ 314 31 224, se sídlem Hollého 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.873.292,- Kč bez DPH
Ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek ze dne 09. 03. 2015, Protokol o prvním
jednání hodnotící komise ze dne 09. 03. 2015 a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 09. 03. 2015.
Rada města po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, s Protokolem z prvního jednání hodnotící komise,
se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 155/2015:
Rada města
a) rozhoduje na základě Zprávy o posouzení a hodnocení ze dne 09. 03. 2015, zpracované hodnotící komisí
ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka
nábytku pro 3. etapu ZŠ Juventa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ o vyřazení
nabídky č. 10 a č. 12, obě podané uchazečem C SYSTÉM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka
840/10, 636 00 Brno - Židenice, z těchto důvodů:
jedná se o nepřijatelné nabídkami podle § 22 odst. 1, písm. d) ZVZ, tyto nabídky jsou v rozporu s platnými
právními předpisy, konkrétně s ustanovením odst. 1 § 69 ZVZ, podle kterého může dodavatel podat pouze jednu

nabídku, pokud dodavatel podá více nabídek je povinností zadavatele, podle odst. 3 § 69 ZVZ, tyto nabídky
vyřadit,
b) konstatuje, že nabídky všech ostatních uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka nábytku pro 3. etapu ZŠ Juventa“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ, splnily požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách na kvalifikaci uchazečů a všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách,
c) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 09. 03. 2015, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávka nábytku pro 3. etapu ZŠ Juventa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ o
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
Študio K.F.A. Architektúra a design, spol. s r.o., IČ 314 31 224, se sídlem Hollého 1, 921 01 Piešťany,
Slovenská republika, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.873.292,- Kč
bez DPH.
Ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Nabídk. cena v Kč
Nabídk. cena za
bez DPH
Pořadí
Obchodní firma - název
IČ
realizaci zakázky
po uplatnění cen.
nabídky
v Kč bez DPH
zvýhodnění
dle § 101 zákona
Študio K.F.A. Architektúra
1
314 31 224
1.873.292,1.873.292,a design, spol. s r.o.
2
Quick Office s.r.o.
267 69 166
1.964.426,1.964.426,3
ČEGAN s.r.o.
262 74 744
2.465.568,2.095.733,4
JP-KONTAKT, s.r.o.
259 22 378
2.515.000,2.137.750,Chráněná dílna
5
277 14 357
2.527.188,2.148.110,TiRO Blansko s.r.o.
6
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
482 02 118
2.512.469,2.512.469,7
Artspect, a.s.
281 23 395
2.555.748,2.555.748,ALEX kovový
8
269 43 344
2.593.503,2.593.503,a školní nábytek, s.r.o.
9
ABCD Služby školám s.r.o.
622 44 892
2.678.918,2.678.918,10
COMPO Praha Interiéry s.r.o.
030 56 279
3.105.366,3.105.366,11
Moderní škola s.r.o.
286 07 376
3.211.057,3.211.057,Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4b) Veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky pro 3. etapu ZŠ Juventa“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Místostarostka města uvedla, že v současné době probíhá realizace 3 etapy stavby „Výstavba a dostavba ZŠ
Milovice - Mladá“ tj. budovy kterou využívá příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola
Juventa, p.o. Vzhledem k tomu, že součástí stavby není dodávka výpočetní techniky byla, v souladu s usnesením
Rady města č. 56 a/2015 ze dne 05. 02. 2015, dne 11. 02. 2015, zveřejněna na úřední desce MěÚ Milovice
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka výpočetní techniky pro 3. etapu ZŠ
Juventa“. Jedná se o dodávku notebooků, interaktivních projektorů, PC, monitorů, kopírek, tiskáren a potřebného
software pro výuku žáků I. a II. stupně.
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která je
zadávána se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků, s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tj. zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zároveň byla Výzva k podání nabídky zaslána těmto zájemcům:
Poř.
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
číslo
Pražská 1335/63
1
AV MEDIA, a.s.
481 08 375
102 00 Praha 10
Otakara Ševčíka 840/10
2
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
636 00 Brno - Židenice

Mikšíčkova 1129/44
469 79 727
615 00 Brno - Židenice
Bítov 75
4
KENET trading s.r.o.
258 99 180
743 01 Bítov
Dostihová 1
5
SWS a.s.
634 85 826
763 15 Slušovice
Valchařská 3261/17
6
Z+M partner, spol. s r.o.
268 43 935
702 00 Ostrava -Moravská Ostrava
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 09. 03. 2015 ve 13:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny nabídky dvou (2) uchazečů v tomto pořadí:
Poř.
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
číslo
Velflíkova 4
1
BOXED, s.r.o.
272 43 842
160 00 Praha 6 - Dejvice
Otakara Ševčíka 840/10
2
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
636 00 Brno - Židenice
Rada města svým usnesením č. 56 b)/2015, ze dne 05. 02. 2015, ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Členové hodnotící komise se sešli na svém jednání dne 11. 03. 2015
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
s nimi nebylo manipulováno. Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení, u každé nabídky
bylo zkontrolováno zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Komise konstatovala, že
nabídky obou uchazečů kontrole, vyhověly.
Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a
konstatovala, že oba požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili.
Dále hodnotící komise provedla u každé nabídky posouzení jejich obsahu a posouzení zda nejde o nabídku
s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Hodnotící komise konstatovala, že nabídky obou uchazečů splnily všechny požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách a obě nabídky budou posuzovány.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnější nabídky, k nejméně
výhodné nabídce.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Nabídková cena bez
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
nabídky
DPH
1
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
276 75 645
1.093.703,00
2
BOXED, s.r.o.
272 43 842
272 43 842
1.257.644,00
Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se
sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou 1.093.703,- Kč bez DPH.
Druhý uchazeč podal pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 03. 2015.
Rada města, po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 156/2015:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky obou uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka výpočetní techniky pro 3. etapu ZŠ
Juventa“ zadávané v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků, s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách,
3

ENGEL s.r.o.

b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 03. 2015, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Dodávka výpočetní techniky pro 3. etapu ZŠ Juventa“ zadávané v souladu se Směrnicí města
Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče:
C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.093.703,- Kč bez DPH.
Druhý uchazeč podal pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Nabídková cena bez
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
nabídky
DPH
1
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
276 75 645
1.093.703,2
BOXED, s.r.o.
272 43 842
272 43 842
1.257.644,Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4c) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Vybavení veřejných hřišť“
Starosta města uvedl, že důvodem předložení zprávy je zajištění výběru dodavatele pro plánovanou rekonstrukci
veřejného hřiště v ul. Topolová II. a doplnění dětského hřiště v ul. Pionýrů. Jedná se o dodávku a montáž herních
prvků, včetně dopadových ploch.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky bude zadána v souladu se Směrnicí města Milovice
č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi,
ve znění pozdějších změn a doplňků. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková
cena.
Dále Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení splnění kvalifikace uchazečů a k
hodnocení doručených nabídek výše uvedené zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
Adresa
1.

Marcela Říhová

místostarostka města

2.

Barbora Kaschteová

referent Oddělení správy majetku města

3.

Milan Kraus

referent Oddělení správy majetku města

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

Adresa

1.

Ing. Milan Pour

starosta města

2.

Pavla Olachová

referent Oddělení školství a kultury

3.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Oddělení správy majetku města

Výzva k podání nabídky je přílohou tohoto návrhu.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebylo.
Vztah k rozpočtu:
V rozpočtu města na r. 2015 je s náklady na výstavbu nového dětského hřiště a doplní stávajících hřišť počítáno
v položce 3745-6121 Nová hřiště Topolová II a doplnění Pionýrů, a v položce 3745-5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 157/2015:
Rada města
a) schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Vybavení veřejných hřišť“ v předloženém znění,

b) schvaluje ustanovení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek
s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky „Vybavení veřejných hřišť“ a zároveň komisi zmocňuje k posouzení prokázání
splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4d) Veřejná zakázka „Dopravní značení v Milovicích - 2015“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že vzhledem k tomu, že ke dni 20. 03. 2015 bude ukončena platnost Rámcové smlouvy
týkající se svislého a vodorovného dopravního značení v Milovicích, byla, v souladu s usnesením Rady města č.
52 a)/2015 ze dne 05. 02. 2015, dne 11. 02. 2015, zveřejněna na úřední desce MěÚ Milovice Výzva k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dopravní značení v Milovicích - 2015“, s dobou
plnění 12 měsíců
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána se
Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků, s dodržením ustanovení § 6 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tj. zásad transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zároveň byla Výzva k podání nabídky zaslána těmto zájemcům:
Poř.
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
číslo
Zdětín 4
1
BIZETT CZ s.r.o.
267 27 692
294 71 Benátky nad Jizerou
Vinec
26
2
JAZNAK spol. s r.o.
489 52 621
293 01 Mladá Boleslav
Primátorská 296/38
3
SEDOZ DZ s.r.o.
242 18 537
180 00 Praha 8 - Libeň
Za zastávkou 373
4
Silverton s.r.o.
248 83 410
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Pod Šancemi 444/1
5
Pražské služby, a.s.
601 94 120
180 77 Praha 9
Lhůta pro podání nabídek končila dne 09. 03. 2015 ve 13:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny nabídky osmi (8) uchazečů v tomto pořadí:
Poř. č.
Obchodní firma - název
Sídlo - místo podnikání
IČ
uchazeče
1
JAZNAK spol. s r.o.
Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
489 52 621
Za zastávkou 373
2
Silverton s.r.o.
242 83 410
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
3
FLOP - dopravní značení s.r.o.
Sulkov 666, 330 21 Líně
252 29 761
Jánského náměstí 687
4
Renáta Neprašová
667 56 375
284 01 Kutná Hora
S.K. Neumanna 404
5
Zdeněk Šimek
464 11 283
273 03 Stochov
Primátorská 296/38
6
SEDOZ DZ s.r.o.
24218537
180 00 Praha 8 - Libeň
U Kamene 1266
7
SAVOZ s.r.o.
259 59 212
506 01 Jičín - Valdické předměstí
8
Pražské služby a.s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
601 94 120
Rada města svým usnesením č. 52 b)/2015, ze dne 05. 02. 2015, ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Členové hodnotící komise se sešli na svém prvním jednání dne 11. 03. 2015
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda
s nimi nebylo manipulováno. Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení, u každé nabídky
bylo zkontrolováno zda:
c) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

d) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Komise konstatovala, že
nabídky všech uchazečů kontrole, vyhověly.
Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a
konstatovala, že všichni požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili.
Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů požadavky
na úplnost nabídek splnily.
Při posuzování nabídek hodnotící komise, při porovnání Ceníku dopravního značení a Rozpočtu vzorové
zakázky zjistila, že v nabídkách uchazečů JAZNAK spol. s r.o., Silverton s.r.o., FLOP - dopravní značení s.r.o.,
Renáta Neprašová, SAVOZ s.r.o. a Pražské služby a.s., nejasnosti, konkrétně se jednalo o položku „doprava
celkem“ v Rozpočtu vzorové zakázky, kdy tato cena nesouhlasila s jednotkovou cenou za 1 km uvedenou
v Ceníku dopravního značení vynásobenou vzdálenosti (v km) sídla uchazeče od místa plnění zakázky (území
města Milovice).
Z uvedeného důvodu byla uvedeným uchazečům dne 11. 03. 2015 odeslána žádost o vysvětlení nejasností
nabídky s termínem pro doručení odpovědi do 12:00 hodin dne 16. 03. 2015.
V nabídkách uchazečů Zdeněk Šimek a SEDOZ DZ s.r.o., hodnotící komise neshledala nejasnosti vyžadující
vysvětlení nebo doplnění nabídky.
Členové hodnotící komise se sešli na svém druhém jednání dne 17. 03. 2015
Hodnotící komise konstatovala, že všichni uchazeči, kteří byli vyzváni k podání vysvětlení, ve stanoveném
termínu vysvětlení nabídky doručili.
Komise upravila Rozpočty vzorové zakázky jednotlivých uchazečů podle jimi podaných vysvětlení (viz Příloha
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek).
Upravené Rozpočty vzorové zakázky hodnotící komise posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou
nabídkovou cenou.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách
stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH rozpočtu vzorové zakázky.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnější nabídky, k nejméně
výhodné nabídce.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Výše nabídkové ceny v Kč bez
Pořadí
Obchodní firma - název
IČ
DPH
SEDOZ DZ s.r.o.
1
Primátorská 296/38
242 18 537
14.763,00
180 00 Praha 8 - Libeň
Zdeněk Šimek
2
464 11 283
15.040,00
S.K. Neumanna 404, 273 03 Stochov
SAVOZ s.r.o.
3
U Kamene 1266
259 59 212
15.237,00
506 01 Jičín - Valdické předměstí
JAZNAK spol. s r.o.
4
489 52 621
16.510,00
Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
Silverton s.r.o.
5
Za zastávkou 373
242 83 410
16.567,00
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Renáta Neprašová
6
Jánského náměstí 687
667 56 375
23.604,00
284 01 Kutná Hora
Pražské služby a.s.
7
601 94 120
23.693,00
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha
FLOP - dopravní značení s.r.o.
8
252 29 761
30.946,00
Sulkov 666, 330 21 Líně
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít Rámcovou smlouvu s uchazečem SEDOZ DZ s.r.o.,
IČ 242 18 537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 14.763,- Kč bez DPH, ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně
výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.03 2015.

Rada města, po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 158/2015:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dopravní značení v Milovicích - 2015“ zadávané
v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění pozdějších změn a doplňků, s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, splnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 03. 2015, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Dopravní značení v Milovicích - 2015“ zadávané v souladu se Směrnicí města Milovice č. 2/2014
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve znění
pozdějších změn a doplňků, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SEDOZ DZ s.r.o., IČ 242 18 537, se sídlem Primátorská
296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
14.763,- Kč bez DPH, ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší
nabídkovou cenou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Výše nabídkové ceny v Kč bez
Pořadí
Obchodní firma - název
IČ
DPH
SEDOZ DZ s.r.o.
1
Primátorská 296/38
242 18 537
14.763,180 00 Praha 8 - Libeň
Zdeněk Šimek
2
464 11 283
15.040,S.K. Neumanna 404, 273 03 Stochov
SAVOZ s.r.o.
3
U Kamene 1266
259 59 212
15.237,506 01 Jičín - Valdické předměstí
JAZNAK spol. s r.o.
4
489 52 621
16.510,Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
Silverton s.r.o.
5
Za zastávkou 373
242 83 410
16.567,109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Renáta Neprašová
6
Jánského náměstí 687
667 56 375
23.604,284 01 Kutná Hora
Pražské služby a.s.
7
601 94 120
23.693,Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha
FLOP - dopravní značení s.r.o.
8
252 29 761
30.946,Sulkov 666, 330 21 Líně
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4e) Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 143/2015 zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci
zakázky „Demolice objektu na p.p.č. 1310“
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 7/2015 dne 12.03. 2013 přijala, mimo jiné,
toto usnesení:
Rada města
schvaluje znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Demolice objektu na p.p.č. 1310“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Předmětem zakázky je plánovaná demolice halového jednopodlažního objektu montovaného železobetonové
konstrukce s přístavbou, umístěného na p.p.č. 1310 v k.ú. Milovice nad Labem (ul. Ostravská naproti ČS
Benzina). Součástí stavby je i zčásti zdemolovaný objekt (zbývají zděné obvodové stěny) u vjezdu, vč. závory a
betonového bloku. Práce budou prováděny dle projektové dokumentace a za podmínek uvedených v Rozhodnutí
o odstranění stavby. Celkem se jedná o zastavěnou plochu 2.025 m2, obestavěný prostor celkem 16.575 m3 (v
tom 1,0 m pod úroveň podlahy haly a 0,3 m pod úroveň podlahy přístavby). Odpady budou separovány na

stavební suť a zhotovitelem budou recyklovány a odvezeny. Ostatní odpady (izolace, dřevo, plasty, zbytky
kabelů, živičné pásy) budou zhotovitelem odvezeny na příslušné skládky a zlikvidovány v souladu se Zákonem o
odpadech.
Vzhledem k tomu, že původně předložená Důvodová zprava a Výzva k podání nabídky na plnění zakázky
nespecifikovala, s vazbou na předpokládanou hodnotu zakázky, podle kterého článku vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnice města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen Směrnice), bude
zakázka zadávána, předkládá Oddělení správy majetku města Radě města ke schválení nové znění Výzvy
k podání nabídky na plnění zakázky, zakázka bude zadávána v souladu s článkem 6 Směrnice.
Úplný text Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky je přílohou tohoto návrhu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 159/2015:
Rada města
a) ruší unesení Rady města č. 143/2015 ze dne 12. 03. 20105,
b) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Demolice objektu na p.p.č. 1310“, která bude zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4f) Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 145/2015 zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky „Dodávka nábytku pro fotbalové kabiny“
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 7/2015 dne 12.03. 2013 přijala, mimo jiné, toto
usnesení: Rada města
schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu „Dodávka nábytku pro fotbalové
kabiny“, dle výrobní dokumentace, která je přílohou tohoto usnesení.
Vzhledem k tomu, že bude koncem března dokončena stavba nových kabin na fotbalovém stadionu Milovice, je
nutné kabiny vybavit nábytkem. Předmětem zakázky je dodávka a montáž nábytku do tří hráčských kabin, šatny
pro rozhodčí, kanceláře a skladu, podle zpracované výkresové dokumentace.
Vzhledem k tomu, že původně předložená Důvodová zprava a Výzva k podání nabídky na plnění zakázky
nespecifikovala, s vazbou na předpokládanou hodnotu zakázky, podle kterého článku vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnice města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen Směrnice), bude
zakázka zadávána, předkládá Oddělení správy majetku města Radě města ke schválení nové znění Výzvy
k podání nabídky na plnění zakázky, zakázka bude zadávána v souladu s článkem 6 Směrnice.
Úplný text Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky je přílohou tohoto návrhu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 160/2015:
Rada města
a) ruší unesení Rady města č. 145/2015 ze dne 12. 03. 20105,
b) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Dodávka nábytku pro fotbalové kabiny“, která bude zadávána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn a doplňků s dodržením ustanovení § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
5) Pozemky ve vlastnictví města Milovice
5a) Žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 1421/1 a 1419/1, v k. ú. Benátecká Vrutice
Starosta města uvedl, že společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 0345, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, požádala (kopie žádosti viz Příloha č. 1):
a) o odkoupení části pozemku parc.č. 1421/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice. Na předmětné
části pozemku byla, v rámci stavby „Milovice, ul. Braniborská-kabel VN, 2xTS ELTRAV 1x630kVA (TS Škola,
TS Braniborská), vybudována TS - Braniborská NB_1057 ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., což je

doloženo Kolaudačním rozhodnutím vydaným Stavebním úřadem MěÚ Milovice pod čj. SÚ-2241/b/01/Oh ze
dne 11. 12 2001 (kopie kolaudačního rozhodnutí viz Příloha č. 2).
Předmětný pozemek se nachází v ul. Braniborská, v části Mladá (viz mapový podklad a fotodokumentace, které
jsou součástí níže uvedeného Znaleckého posudku) a podle schváleného Územního plánu města Milovice
(Změna č. 2) je umístěn v zóně OC 1 - Čistě obytné území, bydlení v bytových domech
b) o odkoupení části pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice. Na předmětné
části pozemku byla, v rámci stavby „Milovice, ul. Braniborská-kabel VN, 2xTS ELTRAV 1x630kVA (TS Škola,
TS Braniborská), vybudována TS - Škola NB_1089 ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., což je
doloženo Kolaudačním rozhodnutím vydaným Stavebním úřadem MěÚ Milovice pod č. j. SÚ-1811/03/Dul ze
dne 13. 10. 2003 (kopie kolaudačního rozhodnutí viz Příloha č. 3).
Předmětný pozemek se nachází v ul. Komenského, v části Mladá (viz mapový podklad a fotodokumentace, které
jsou součástí níže uvedeného Znaleckého posudku) a podle schváleného Územního plánu města Milovice
(Změna č. 2) je umístěn v zóně OC 1 - Čistě obytné území, bydlení v bytových domech.
Po vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a společností ČEZ Distribuce, a.s. byl městu
doručen:
a) Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí 6662/02/2015 ze dne 27. 02. 2015, zpracovatel posudku Ing.
M. H., podle kterého je kupní cena za každý z pozemků stanovena ve výši 4.125,- Kč tj. 825,- Kč za 1 m2
pozemku (kopie Posudku viz Příloha č. 4)
b) Geometrický plán č. 821-105/2014, kterým byl z pozemku parc.č. 1421/1 oddělen pozemek, na kterém je
umístěna Trafostanice, a byl nově označen jako st. parc.č. 5308 zastavěná plocha, o výměře 5 m 2 (kopie GP je
součástí Znaleckého posudku),
c) Geometrický plán č. 822-106/2014, kterým byl z pozemku parc.č. 1419/1 oddělen pozemek, na kterém je
umístěna Trafostanice, a byl nově označen jako st. parc.č. 5309 zastavěná plocha, o výměře 5 m 2 (kopie GP je
součástí Znaleckého posudku).
Na základě výše uvedeného, Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o
prodeji nemovitostí - pozemku st. parc. č. 5308 zastavěná plocha, o výměře 5 m2 (pozemek vznikl
Geometrickým plánem č. 821-105/2014 z pozemku parc. č. 1421/1 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře
16.783 m2, v k.ú. Benátecká Vrutice) a pozemku st. parc. č. 5309 zastavěná plocha, o výměře 5 m2 (pozemek
vznikl Geometrickým plánem č. 822-106/2014 z pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha-jiná plocha o celkové
výměře 69.416 m2, v k.ú. Benátecká Vrutice), ve kterém budou uvedeny tyto podmínky k prodeji:
- kupujícím je společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 0345, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
- celková kupní cena ve výši 8.250,- Kč (za každý z pozemků 4.125,- Kč, tj. 825,- Kč za 1 m2 pozemku) je
stanovena podle Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitostí č. 6662/02/2015 ze dne 27. 02. 2015,
zpracovatel posudků Ing. M. H.,
- kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Geometrického plánu, Kupních smluv, Návrhů na vkladové
řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní poplatky spojené s vkladovým řízením o
převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí,
- Město Milovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
Úplný text návrhu Záměru viz Příloha č. 5
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 161/2015:
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji nemovitostí - pozemků pod trafostanicemi ve vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce a.s., tj. pozemku st. parc. č. 5309 zastavěná plocha o výměře 5 m 2 (pozemek vznikl Geometrickým
plánem č. 822-106/2014 z pozemku parc. č. 11419/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice) a
st.parc. č. 5308 zastavěná plocha o výměře 5 m2 (pozemek vznikl Geometrickým plánem č. 821-105/2014
z pozemku parc. č. 1421/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice) z vlastnictví Města Milovice do
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 0345, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6a) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností RWE GasNet, s.r.o., na pozemku parc. č. 417/1 v k. ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 279 35 311, Brno, Plynárenská 499/1,
PSČ 657 02, na základě zmocnění společností RWE GasNet, s.r.o., předložila návrh Smlouvy
č. 8800081300/1/BVB/P o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví

Města Milovice parc.č. 417/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a
společností RWE GasNet, s.r.o. (jako budoucím oprávněným).
Návrh je předkládán v souvislosti s připravovanou realizací stavby plynárenského zařízení „Zkrácení a přeložka
STL přípojky PE 32 k pozemku parc.č. 417/2 v k.ú. Milovice nad Labem“ v ul. 5. května, pro novostavbu
rodinného domu na pozemku parc.č. 415.
Umístění přípojky je patrné z mapového podkladu Snímek z katastrální mapy (viz Příloha č. 1 tohoto návrhu).
Věcné břemeno spočívá v právu budoucího oprávněného do předmětného pozemku uložit výše uvedené
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s provozováním, stavebními
úpravami, opravami a případným odstraněním tohoto plynárenského zařízení.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 2 bm - uložení do zeleného pásu. Skutečný rozsah věcného
břemene bude stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu, který na své náklady nechá vyhotovit budoucí
oprávněný a který bude součástí vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční
úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene,
schváleného Radou města Milovice dne 13. 02. 2012, usnesením č. 92/2012 to je, 100,- Kč za uložení do
zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za
1 bm trasy podzemních sítí a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,- Kč/m2 včetně ochranného
pásma, min. však 2.000,- Kč za každý pozemek. Uvedená finanční úhrada je bez DPH.
Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku v tomto případě činí (2
bm x 100,- Kč/bm = 100,- Kč - min. sazba za jeden pozemek = 2.000,- Kč) 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní
poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí),
uhradí budoucí oprávněný.
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 162/2015:
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800081300/1/BVB/P, na
pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 417/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako
budoucím povinným) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940,
PSČ 401 17 (jako budoucím oprávněným), za těchto podmínek:
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za
zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 02. 2012, usnesením č. 92/2012 to je
100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným
zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 150,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy postavením
nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH,
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a
správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru
nemovitostí), uhradí budoucí oprávněný.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Milovice
7a) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2015 položky 3429 5229 – Dotace
neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu v programu č. 1a a programu č.
2, zápis z KKSŠ č. 3, ze dne 11. 3. 2015
Místostarostka města uvedla, že OŠK předkládá návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok
2015 položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
v souladu s programem č. 1a a programem č. 2 Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice
schválené usnesením RM č. 373/2014, ze dne 9. 6. 2014.
Dále OŠK předkládá RM zápis č. 3 z Komise pro kulturu sport a školství (dále jen KKSŠ)
ze dne 11. 3. 2015.
Návrh s žádostmi o dotace je předkládán Neziskovými organizacemi na základě doručených žádostí o dotace
v programu č. 1a celoroční činnost do 50.000,- Kč a programu č. 2 jednorázová akce. V zápisu č. 3 KKSŠ,
komise upřesňuje jednotlivé přesuny položek a u dotací v programu č. 1b nad 50.000,- Kč si zve některé

neziskové organizace ke vzájemné schůzce kde KKSŠ představí svou celoroční činnost a objasní důvody výše
žádané částky.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 163/2015:
Rada města
a) schvaluje poskytnutí dotací k čerpání ve výši 278 000,- Kč z rozpočtu Města Milovice na rok 2015 položky
3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle
Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – v souladu s programem č. 1a Podpora
celoročních aktivit pro občany města Milovice, dle tabulky č. 1a, v předloženém znění,
b) schvaluje poskytnutí dotací k čerpání ve výši 139 000,- Kč z rozpočtu Města Milovice na rok 2015 položky
3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle
Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – v souladu s programem č. 2 Podpora
jednorázových aktivit pro občany města Milovice, dle tabulky č. 2, v předloženém znění,
c) bere na vědomí zápis č. 3/2015, ze dne 11. 3. 2015 předložený Komisí pro kulturu sport a školství.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7b) Návrh na projednání RM Milovice dne 19. 03. 2015 - žádost o finanční příspěvek na poskytování
služby Střediskem rané péče občanům Milovic ve výši 50 000,-Kč. Žadatelem je Oblastní charita Kutná
Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, zastoupená RNDr. R. O., ředitelem organizace.
Starosta města uvedl, že dne 30. 01. 2015 obdrželo Město Milovice žádost o finanční příspěvek ve výši 50.000,Kč na poskytování služeb rané péče občanům Milovic v roce 2015. Příjemcem této služby jsou děti ve věku od
narození do sedmi let s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, poruchou autistického spektra,
nerovnoměrným nebo opožděným vývojem. V žádosti je uvedeno, že tato služba je poskytována 5-ti dětem
z trvalého pobytu v Milovicích. Přílohou žádosti je odhad celkového rozpočtu pro naše město a rok 2015 ve výši
200 000,- Kč. A výroční zpráva 2014. Komise pověřila J. Zatloukalovou, aby oslovila žadatele a požádala o
doplnění údajů o dětech, jejich jméno a příjmení, předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy, ve které bude
podmínka dodání vyúčtování a závěrečné zprávy o poskytování služby za rok 2015. Žadatel poté zaslal
jmenovitý seznam dětí, kde kterého počet dětí – klientů střediska stoupl na 6. Dále žadatel předložil Návrh
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2015 a Návrh darovací smlouvy.
V minulosti Středisko rané péče obdrželo z rozpočtu města Milovice tyto finanční příspěvky:
rok 2012
20 000,- Kč na 2 děti
rok 2013
40 000,- Kč na 4 děti
rok 2014
nebyl příspěvek poskytnut,
Dne 18. 02. 2015 se komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví seznámila na svém jednání se žádostí,
odhadem rozpočtu a výroční zprávou pro rok 2014. Po doplnění požadovaných údajů komise doporučuje
poskytnout příspěvek ve výši 50 000,- Kč z rozp. pol. 4379 5499.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 164/2015:
Rada města
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané péče Oblastní charity Kutná Hora, IČO 49543547, se
sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora ve výši 50 000,- Kč na poskytování služby rané péče pro občany
Milovice v roce 2015 z rozp. pol 4379 5499.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
8. Činnost komisí Rady města
8a) Občanská komise části Benátecká Vrutice
Paní místostarostka předložila členům Rady města Zápis č. 3/2015 z jednání Občanské komise části Benátecká
Vrutice, které se uskutečnilo dne 4. 3. 2015.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 165/2015:
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 3/2015 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice, které se uskutečnilo dne
4. 3. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8b) Komise výstavby a dopravy
Ing. Jiří Hlaváček předložil členům Rady města Zápis č. 3/2015 z jednání Komise výstavby a dopravy, které se
uskutečnilo dne 3. 3. 2015.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 166/2015:
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 3/2015 z jednání Komise výstavby a dopravy, které se uskutečnilo dne 3. 3. 2015.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
8c) Komise pro životní prostředí
Ing. Vladimír Vedral předložil členům Rady města Zápis č. 1/2015 z jednání Komise pro životní prostředí, které
se uskutečnilo dne 8. 1. 2015 a Zápis č 2/2015 z jednání Komise pro životní prostředí, které se uskutečnilo dne
12. 2. 2015.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 167/2015:
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání Komise pro životní prostředí, které se uskutečnilo dne 8. 1. 2015 a
Zápis č 2/2015 z jednání Komise pro životní prostředí, které se uskutečnilo dne 12. 2. 2015,
b) k bodu č. 3 – Zápisu č. 1/2015, ukládá odd. SMM vejít v jednání se společností VaK, a.s. Nymburk, ohledně
znečištění toku Mlynařice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
8d) Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
Ing. Milan Pour předložil členům Rady města Zápisy č. 1/2015 z jednání komise pro rodinu, sociální věci a
zdravotnictví, které se uskutečnilo dne 21. 1. 2015 a Zápis č. 2/2015 z jednání komise pro rodinu, sociální věci a
zdravotnictví, které se uskutečnilo dne 18. 2. 2015.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 168/2015:
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví, které se uskutečnilo
dne 21. 1. 2015 a Zápis č. 2/2015 z jednání komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví, které se uskutečnilo
dne 18. 2. 2015.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
9. Návrh Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2014
Starosta města uvedl, že na základě zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je město povinno
provést přezkoumání ročního hospodaření. Toto bylo provedeno firmou ATLAS AUDIT s.r.o. Čelákovice (viz
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření). Dle tohoto zákona musí být přílohou zprávy i písemné stanovisko
města k návrhu této zprávy. Tímto žádám o projednání a schválení níže uvedeného usnesení.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 169/2015:
Rada města
se seznámila s návrhem Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2014 a nemá ke
Zprávě výhrad.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
10. Předčasné splacení úvěru
Starosta města uvedl, že na základě smlouvy o úvěru reg.č. 01502062200149, ze dne 5.5.2006 dle čl.XII. odst.9
může město Milovice úvěr předčasně splatit bez jakýchkoliv sankčních postihů na základě předchozího
písemného oznámení, doručeného nejméně 2 měsíce před zamýšleným termínem předčasného splacení. Jelikož
rozpočet města Milovice na rok 2015 po rozpočtovém opatření je schválen jako schodkový ve výši 20.124,9 tis.
Kč, má město na svých účtech dostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu navrhuje ekonomické oddělení
předčasné splacení výše uvedeného úvěru, jehož zůstatek ke dni 1. 3. 2015 činí 4.723.890,98,- Kč.
Předpokládané ukončení by tedy bylo k 1. 6. 2015, kdy zůstatek bude činit 4.273.352,58,- Kč.

Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 170/2015:
Rada města
schvaluje předčasné splacení úvěru reg. č. 01502062200149 ke dni 1. 6. 2015.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
11. Návrh na vypsání veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa „Dvou Strážníků
městské policie Milovice“
Starosta města uvedl, že ukončením pracovních poměrů dohodou, dvou zaměstnanců MP ke dni 31. 1. 2015,
klesl počet strážníků na 10 z celkového počtu 12.
K zajištění plnění úkolů městské policie a její akceschopnosti je nutné doplnit stav na 12 strážníků.
Vzhledem k těmto skutečnostem navrhuji, aby byla vypsána veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení
pracovních míst dvou Strážníků městské policie Milovice s předpokládaným nástupem 1. 5. 2015. Termín
nástupu je stanoven s ohledem na zahájení kurzu k získání osvědčení k výkonu činnosti strážníků MP.
Dále navrhuji jmenovat komisi pro výběr uchazeče o pracovní pozici strážníka MP ve složení:
Ing. Milan Pour – starosta města
Marcela Říhová – místostarostka města
Bc. Tomáš Hrabánek – ředitel MP
Náhradník:
Jaroslav Kužel – zástupce ředitele MP
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 171/2015:
Rada města
a) rozhoduje, vypsat veřejnou výzvu k podání přihlášky na obsazení pracovních míst „Dva Strážníci městské
policie Milovice s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2015“,
b) jmenuje komisi pro výběr uchazeče o pracovní pozici „Strážník městské policie“ ve složení:
Ing. Milan Pour – starosta města
Marcela Říhová – místostarostka města
Bc. Tomáš Hrabánek – ředitel MP
Náhradník:
Jaroslav Kužel – zástupce ředitele MP
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
12. Žádost o povolení signálního ohně na akci Keltský telegraf 2015 v lokalitě Na Skále v Milovicích
Místostarostka města uvedla, že OŠK předkládá žádost p. M. S., o povolení akce, za účelem založení signálního
ohně na celorepublikové akci Keltský telegraf 2015 v Milovicích v lokalitě Na Skále v sousedství Benáteckého
vrchu. Akci zajišťují I. J., K. M. a M. S.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 172/2015:
Rada města
schvaluje založení signálního ohně na akci „Keltský telegraf 2015“, která se uskuteční, dne 21. 3. 2015v
Milovicích v lokalitě Na Skále v sousedství Benáteckého vrchu v hodinách, které budou upřesněny 1-2 dny před
konání akce. Pořadatel je povinen akci oznámit Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Městské
policii Milovice a Polici ČR Obvodnímu oddělení Milovice a pozemek, na kterém se akce koná, bude uveden do
původního stavu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
13. Návrh na podání žádosti o dotace ze Středočeských fondů 2015
Místostarostka města uvedla, že OŠK předkládá návrh na podání žádostí o účelové dotace z vyhlášených
dotačních programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských fondů:
1.
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Tematické zadání: Podpora kultury a obnovy památek (podpora drobných památek)
Akce: Restaurování křížku u cesty
Rozpočet: 57 489,- vč DPH (95% podíl dotace – 54. 614,- Kč, 5% podíl města 2. 875,- Kč)
Popis: Drobná sakrální památka z roku 1880 se nachází u výjezdu z Milovic směrem k obci Zbožíčko. Kovový
kříž s tělem ukřižovaného Krista je přibližně 60 cm vysoký a spočívá na prostém, zděném a bíle omítnutém, cca
150 cm vysokém podstavci. Restaurování kamenného soklu se zaměří především na zajištění trhlin a na

odstranění příčin degradace stříškové hlavice. Součástí restaurátorského zásahu bude i přeosazení křížku na
srovnaný a zpevněný základ. Ostatní etapy restaurátorského zásahu budou vedeny konzervačním přístupem, tzn.,
že veškeré modelační doplňky budou provedeny pouze v rozsahu nutném pro zajištění povrchu kamene. Stejnou
koncepcí bude vedena také lokální barevná retuš. V případě litinového křížku se jeho oprava soustředí zejména
na ošetření povrchu.
Žadatel: Město Milovice
2.
Středočeský fond životního prostředí a zemědělství
Tématické zadání: Zkvalitnění životního prostředí (výsadba a revitalizace lesoparků, základní infrastruktura
parků, např. cesty, osvětlení, lavičky apod.)
Akce: Lesopark v ul. Komenského – oddychová plocha
Rozpočet: 795.752,- Kč vč. DPH ( 95% podíl dotace - 755.963,- Kč, 5% podíl žadatele – 39.789,- Kč)
Popis: Úpravy lesoparku na oddychovou plochu pro využití školní družiny ZŠ Juventa a širokou veřejnost. Jedná
se o vybavení herními prvky přírodního charakteru (písek, říční kameny, klouzací balvany, prolézací kmeny,
špalky apod.) a dalším mobiliářem (lavičky a odpadkové koše). Projekt je zahrnut do výukového plánu ZŠ
Juventa. V rámci environmentální výchovy navazuje na projekt jeho druhá etapa, ve které žáci ZŠ sami navrhují
doplnění plochy o přírodní prvky dle jejich představ. A na jejich realizaci se následovně budou moc sami podílet.
Cílem tohoto záměru je výchova k ochraně přírody a vytváření pozitivního vztahu k přírodě. V případě že dotace
nebude schválena je možné projekt realizovat postupně po částech v souladu se schváleným rozpočtem na daný
kalendářní rok.
Žadatel: Město Milovice
3.
Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
Tematické zadání: Podpora vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit – investiční podpora (Výstavba
nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících
tělovýchovných zařízení související se sportovní činností dětí a mládeže)
Rozpočet: 1.000.000,- Kč vč. DPH ( 95% podíl dotace – 950.000,- Kč, 5% podíl žadatele 50.000,- Kč
Akce: Dětské dopravní hřiště - 2.etapa
Popis: Jedná se o stavbu regionálního charakteru pro výuku dopravní výchovy žáků základních škol a široké
veřejnosti. 1. etapa tohoto projektu (2/3) byla financována z rozpočtu města Milovice, kdy se jednalo výstavbu
podkladu hřiště a inženýrských sítí. Ve 2. etapě dojde k vybavení hřiště vodorovným i svislým dopravním
značením, semafory, mobiliářem a zázemím pro návštěvníky.
Žadatel: ZŠ T. G. Masaryka Milovice
4.
Středočeský Fond cestovního ruchu – Turistické informační centrum
Tematické zadání: Oblast cestovního ruchu (Výstavba a vybavení turistických informačních center)
Akce: Vybavení Turistického informačního centra Milovice
Rozpočet: 58.300,- Kč vč. DPH ( 95% podíl dotace -55.385,- Kč, podíl žadatele - 2.915,- Kč)
Popis: Vybavení Turistického informačního centra Milovice nábytkem (recepce) a informačními ukazateli směru
k TIC.
Žadatel: Víceúčelové kulturní zařízení Milovice
Lhůta pro podávání žádostí o dotací ze všech Střesdočeských fondů je stanovena od 26. března 2015 od 8:00
hodin do 15. dubna 2015 do 16:00 hodin.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 173/2015:
Rada města
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Restaurování křížku u cesty “ z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 174/2015:
Rada města
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Lesopark v ul. Komenského – oddychová plocha“ z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 175/2015:
Rada města
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Dětské dopravní hřiště - 2.etapa“ z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 176/2015:
Rada města
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Vybavení Turistického informačního centra Milovice“ z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního
ruchu a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Milan Pour
Starosta města Milovice

Marcela Říhová
místostarostka města Milovice

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis,
včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.

