Město MILOVICE
ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel. a fax: 325577203
e-mail: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71
tel. a fax: 325577203, 325577403, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 17/2011
konaného dne 2. 5. 2011 od 16 hodin v kanceláři starosty
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní
města, Miroslava Dlouhá – radní města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Ing. Boris Csillagi – tajemník MěÚ
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Realizace projektu „Městský kamerový dohlížecí systém“ v roce 2011
1. Realizace projektu „Městský kamerový dohlížecí systém“ v roce 2011
Na základě usnesení Rady města č. 19/2011 ze dne 10. 01. 2011 město požádalo o poskytnutí investiční dotace
z „Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011“ na realizaci projektu - akce
„Městský kamerový dohlížecí systém“.
Cílem a záměrem projektu je ztížení podmínek pro páchání pouliční kriminality, dodržování veřejného pořádku,
snížení přestupkového jednání a zvýšení možnosti odhalení pachatelů protiprávních jednání.
Projekt je v souladu s koncepcí prevence kriminality města Milovice, vychází z vyhodnocení bezpečnostní
analýzy současného stavu. Vybudováním městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) vzniknou ve
městě tzv. bezpečné zóny. Předpokladem je postupné vybudování kamerového systému tak, aby byla postupně
monitorována všechna kritická místa.
V první etapě se jedná o zřízení osmi kamerových bodů ve vytipovaných (nejexponovanějších) lokalitách města,
včetně přenosové trasy, a vybavení monitorovacího pracoviště na služebně Městské policie Milovice v budově
nové radnice na Náměstí 30. června v části Mladá.
Středočeský kraj realizaci projektu - akce a poskytnutí investiční dotace doporučil a Ministerstvo vnitra ČR
(Odbor prevence kriminality) se rozhodlo akci podpořit finanční částkou ve výši 367.000,- Kč.
Celkové předpokládané náklady na realizaci akce jsou ve výši 974.000,- Kč (údaj z žádosti odeslané na Krajský
úřad Středočeského kraje), alokovaná částka dotace je ve výši 367.000,- Kč a finanční spoluúčast města je ve
výši 607.000,- Kč (přesná částka výše dotace i podílu města bude známa po provedení zadávacího řízení na
zhotovitele - dodavatele kamerového systému).
Pro úspěšnou realizaci akce a získání dotace, včetně jejího následného vyúčtování, je nutné Ministerstvu vnitra
ČR - Odboru prevence kriminality, předložit požadované podklady v následujících krocích :
Krok 1. - předložení v termínu do 11. 05. 2011:
1. Žádosti o registrace akce
2. Investičního záměru akce
3. Vyplněných offline formulářů EDS (evidenční dotační systém), včetně jejich odeslání na Ministerstvo vnitra
elektronickou poštou
4. Specifikačního listu nestavební movité akce
5. Usnesení Rady města - Zastupitelstva města dokládajícího schválení akce a finanční spoluúčasti města
V případě splnění těchto podmínek bude vydáno Rozhodnutí o registraci akce. Před vydáním rozhodnutí nesmí
být podepsána Smlouva o dílo, zadávací řízení na výběr zhotovitele však může probíhat
Krok 2. - předložení:
1. Žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
2. Podepsané Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce, vybraného na základě zadávacího řízení v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
3. Vyplněných offline formulářů EDS (evidenční dotační systém) s aktualizovanými daty dle podepsané
Smlouvy o dílo na realizaci akce), včetně jejich odeslání na Ministerstvo vnitra elektronickou poštou
4. Specifikačního listu nestavební movité akce s aktualizovanými daty podle podepsané Smlouvy o dílo
Krok 3. - předložení v termínu do 31. 12. 2011:
1. Žádosti o závěrečné vyhodnocení akce
3. Vyplněných offline formulářů EDS (evidenční dotační systém) s aktualizovanými daty dle skutečnosti, včetně
jejich odeslání na Ministerstvo vnitra elektronickou poštou
4. Specifikačního listu nestavební movité akce s aktualizovanými daty dle skutečnosti
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5. Finančního vypořádání dotace ze státního rozpočtu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se
stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, v platném znění, a současně
finančního vypořádání datace podle přílohy č. 4 Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje
realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2011(tyto doklady předložit v termínu do
05.02. 2012 Krajskému úřadu Středočeského kraje)
Na základě výše uvedeného doporučuje odd. Správy majetku města Radě města schválit :
a) Investiční záměr akce „Městský kamerový dohlížecí systém“, tj. v první etapě zřízení osmi kamerových bodů,
včetně přenosové trasy, a vybavení monitorovacího pracoviště na služebně Městské policie Milovice v budově
nové radnice na Náměstí 30. června v části Mladá
b) podání žádosti o registraci akce,
c) finanční spoluúčast města na realizaci akce
Dosavadní přijatá usnesení :
Usnesení Rady města č. 19/2011 ze dne 10. 01. 2011
Rada města
a)
schválila podání žádosti k získání finančních prostředků z „Krajského programu prevence kriminality ve
Středočeském kraji v roce 2011“ vyhlášeného usnesením Rady Středočeského kraje č. 068-45/2011RK, dne
13.12.2010, na financování Městského kamerového dohlížecího systému,
b)
schválila finanční spoluúčast Města Milovice ve výši 10 %, která bude, v případě získání dotace,
hrazena z rozpočtu města z položky 5311 6122 – Městská policie - Stroje, přístroje, zařízení.
Stanovisko k návrhu :
Nebylo vyžádáno
Vztah k rozpočtu :
Celkové nákladů na realizaci akce byly, v žádosti odeslané na Krajský úřad Středočeského kraje, předpokládány
ve výši 974.000,- Kč, alokovaná částka dotace je ve výši 367.000,- Kč a finanční spoluúčast města je ve výši
607.000,- Kč. Přesná částka výše dotace i podílu města bude známa po provedení zadávacího řízení na
zhotovitele - dodavatele kamerového systému.
Pokud budou po výsledku zadávacího řízení náklady na realizaci akce vyšší, zvýší se podíl města a výše dotace
bude zachována, v případě že náklady budou nižší poměrně se sníží výše podílu dotace i podílu města.
Ze zkušeností z předchozích akcí je vysoce pravděpodobné, že v rámci zadávacího řízení dojde ke snížení
celkových nákladů na realizace akce.
Finanční spoluúčast města bude hrazena z přebytku hospodaření minulých let
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 279/2011:
Rada města
a) schválila Investiční záměr akce „Městský kamerový dohlížecí systém“, s těmito závaznými parametry:
- zřízení osmi kamerových bodů včetně materiálu,
- přenosová trasa na služebnu Městské policie,
- vybavení monitorovacího pracoviště na služebně Městské policie,
b) uložila odd. Správy majetku města zpracovat žádost o registraci akce „Městský kamerový dohlížecí systém“ a
ve stanoveném termínu ji, včetně všech povinných příloh, odeslat na Ministerstvo vnitra ČR (Odbor prevence
kriminality),
c) schválila finanční spoluúčast Města Milovice ve výši cca 607.000,- Kč (přesná částka bude známa po
ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele) na financování akce „Městský kamerový dohlížecí systém“,
která bude hrazena z přebytku hospodaření minulých let,
d) doporučuje Zastupitelstva města schválit realizaci akce „Městský kamerový dohlížecí systém“ a finanční
spoluúčast Města Milovice na jejím financování. Finanční spoluúčast města bude hrazena z přebytku
hospodaření let minulých, s tím že přesná částka finanční spoluúčasti (která bude známa po ukončení zadávacího
řízení) bude do rozpočtu města zařazena rozpočtovým opatřením Zastupitelstva města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Marcela Říhová
místostarostka města

Lukáš Pilc
starosta města

Text pro zveřejnění bude 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.
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