Město MILOVICE
ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203
email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71
tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 43/2010
konaného dne 01.11. 2010 od 16:00 hodin v kanceláři starosty
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Milan Kraus - starosta města, Miroslava Dlouhá – místostarostka města, Ing. Alexandr Černý - radní
města, Ing. Josef Matouš - radní města, Lukáš Pilc - radní města, Ing. Boris Csillagi - tajemník MěÚ
starosta města předloţil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informace o plnění usnesení RM
Veřejná zakázka „Nová mateřská škola Milovice - Mladá“ - ustavení hodnotící komise
Ţádost o zařazení do seznamu ţadatelů o nájemní byt
Návrh majitelů pozemku pac.č. 1401/170 v k.ú. Benátecká Vrutice na jeho směnu za pozemek ve
vlastnictví města
Ţádost Občanské sdruţení TKD Mladá, o výpůjčku Hakenova stadionu pro moţnost vybudování
přírodního kluziště
Ţádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 3010
Ţádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou v roce 2010 z důvodu ukončení
funkčního volebního období
Návrh Rozpočtového opatření č. 12/2010/RM
Návrh na svolání jednání Zastupitelstva města č. 6/2010 - Ustavující jednání pro volební období 2010 –
2014 a návrh programu jednání

1. Informace o plnění usnesení RM
Po projednání informace o plnění termínů usnesení RM, kterou podal tajemník MěÚ, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 638/2010
Rada města
a) vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ, ţe ke dni 01.11. 2010 jsou plněna všechna usnesení ve
stanovených termínech
b) uložila tajemníkovi MěÚ nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a informovat RM o jejich plnění
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
2. Veřejná zakázka „Nová mateřská škola Milovice - Mladá“ - ustavení hodnotící komise
Tento bod programu předloţil starosta města. Připomenul, ţe město vypsalo, v souladu se Zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), v platném znění, Výzvu k podání nabídek na plnění veřejné
podlimitní zakázky na stavební práce „Nová mateřská škola Milovice - Mladá“. Zakázka je v souladu se ZVZ
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení. Dne 29.10. 2010 uplynul termín pro podání nabídek a dne
16.11. 2010 budou otevírány obálky s doručenými nabídkami a následně proběhne posouzení a hodnocení
nabídek.
Dále starosta uvedl, ţe ve smyslu ustanovení §§ 71 a 74 ZVZ, je povinností zadavatele ustavit komisi a
jmenovat členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení.
Po vyslechnutí informace a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 639/2010
Rada města
schválila, ve smyslu §§ 71 a 74 zákona č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ustavení
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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Nová
mateřská škola Milovice - Mladá“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení. Sloţení komise - viz
příloha tohoto usnesení
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. Žádost pana J. R., Višňová 572, 289 23 Milovice - Mladá o zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt
Pan J. R., Višňová 572, 289 23 Milovice - Mladá poţádal o zařazení do seznamu ţadatelů o nájemní byt o
velikosti 1+1. Po jejím projednání ţádosti, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 640/2010
Rada města
schválila zařazení ţádosti pana J. R., Višňová 572, 289 23 Milovice - Mladá do seznamu ţadatelů o nájemní byt
o velikosti 1+1, vedeného oddělením správy majetku města
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
4. Návrh majitelů pozemku pac.č. 1401/170 v k.ú. Benátecká Vrutice na jeho směnu za pozemek ve
vlastnictví města
Z důvodu moţnosti vybudování chodníku v ulici Sportovní v části Mladá (v prostoru křiţovatky ul. Sportovní
s ul. Lesní, kde jsou hranice pozemků uspořádány tak, ţe není moţná výstavba chodníku) byl, po vzájemné
dohodě s vlastníky dotčených pozemků parc.č. 1401/62 a parc.č. 1401/63 v k.ú. Benátecká Vrutice, společností
Geolys CZ s.r.o. zpracován geometrický plán č. 591-78/2010 ze dne 19.08. 2010. Tímto geometrickým plánem
byl z pozemku parc.č. 1401/63, který je ve společném jmění manţelů I. T. , Bouřilova 1109/1, 119 00 Praha 9 Černý Most a S. T., Hřídelecká 2657/13, 193 00 Praha - Horní Počernice, oddělen pozemek parc.č. 1401/170 o
výměře 374m2 v k.ú. Benátecká Vrutice. Město poţádalo vlastníky tohoto pozemku o jeho odkoupení (viz dopis
ze dne 16.09. 2010 č.j. SMM/8058/10/ČerM).
Dne 12.10. 2010 byl městu doručen dopis, ve kterém zástupce spoluvlastníků pozemku, pan J. Š. uvádí, ţe jako
vhodnější variantu neţ jeho prodej městu, vidí jeho výměnu za adekvátní pozemek ve vlastnictví města na
výstavbu RD.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 641/2010
Rada města
a) neschválila návrh manţelů I. T. , Bouřilova 1109/1, 119 00 Praha 9 - Černý Most a S. T., Hřídelecká 2657/13,
193 00 Praha - Horní Počernice, zastoupených panem J. Š., Na Mlíčníku 1754, 289 22 Lysá nad Labem, na
směnu pozemku parc.č. 1401/170 o výměře 374 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice (nově vzniklého z pozemku parc.č.
1401/63 Geometrickým plánem č. 591-78/2010 ze dne 19.08.2010) za pozemek ve vlastnictví Města Milovice,
vhodný na výstavbu RD
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
b) uložila oddělení správy majetku města nadále jednat s vlastníky pozemku parc.č. 1401/170 o výměře 374 m2
v k.ú. Benátecká Vrutice (nově vzniklého z pozemku parc.č. 1401/63 Geometrickým plánem č. 591-78/2010 ze
dne 19.08.2010) o jeho odkoupení do vlastnictví města Milovice
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. Žádost Občanské sdružení TKD Mladá, o výpůjčku Hakenova stadionu pro možnost vybudování
přírodního kluziště
Pan P. H., předseda Občanské sdruţení TKD Mladá, o.s., se sídlem Náměstí 30. června, 289 23 Milovice
poţádal o bezplatný pronájem (výpůjčku) části Hakenova stadionu v ul. Ostravská v části Mladá, pro moţnost
vybudování dočasného přírodního kluziště o rozměrech 50 x 30m (jedná se o část pozemku parc.č. 1751/6 ostatní plocha v k.ú. Milovice nad Labem). Provoz přírodního kluziště je, v závislosti na klimatických
podmínkách, plánován v rozmezí od listopadu do března. Občanské sdruţení nabízí vybudování ledové plochy,
včetně ohrazení) s tím ţe její následnou údrţbu by zajišťovalo město.
Dne 23.09. 2010 byl zaslán ţadateli dopis, ve kterém oddělení správy majetku poţadovalo pro postoupení
ţádosti na jednání Rady města, doplnění ţádosti o technické řešení přírodního kluziště a návrh systému provozu
a zabezpečení.
Dne17.10. 2010 oddělení správy majetku města obdrţelo přílohou k tomuto návrhu Vyjádření z hlediska
ţivotního prostředí.
Dne 23.10. 2010 občanské sdruţení TKD Mladá zaslalo e-mailem doplnění své předešlé ţádosti o vysvětlení
technických a provozních podmínek.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 642/2010
Rada města
a) odložila ţádost Občanské sdruţení TKD Mladá, o.s., se sídlem Náměstí 30. června, 289 23 Milovice o
bezplatný pronájem (výpůjčku) části Hakenova stadionu v ul. Ostravská v části Mladá, pro moţnost vybudování
dočasného přírodního kluziště, s tím ţe se tímto návrhem bude zabývat nově zvolená Rada města
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2010
6a. Žádost Občanského sdružení A - Z Divadlo o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2010
Oddělení školství a kultury předloţilo ţádost Občanského sdruţení A-Z Divadlo (soubor), se sídlem Náměstí 30.
června, 289 23 Milovice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč, z rozpočtu města Milovice, na
pořízení nových kostýmů, kulis a zajištění provozních nákladů, připravované premiéry pohádky „Čáry báby
Cotkytle, aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda“, která se bude konat dne 5. prosince 2010 a bude spojena
s Mikulášskou nadílkou.
Oddělení školství a kultury doporučuje poskytnutí dotace schválit, vzhledem k tomu, ţe A-Z Divadlo se jiţ
několik let podílí na kulturním ţivotě našeho města, především v oblasti práce s dětmi.
Po projednání ţádosti a návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.643/2010
Rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč - podle Směrnice města č. 4/2009 - Zásady pro poskytování
prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice,
Občanskému sdruţení A-Z Divadlo (soubor), se sídlem Náměstí 30. června, 289 23 Milovice, na pořízení
nových kostýmů, kulis a zajištění provozních nákladů, připravované premiéry pohádky „Čáry báby Cotkytle,
aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda“ z rozpočtu města - poloţka 3429 5229 - Dotace neziskovým a podobným
organizacím v oblasti kultury a sportu
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6b. Žádost Občanského sdružení TARGET SPORT MILOVICE o poskytnutí dotace z rozpočtu města na
rok 2010
Oddělení školství a kultury předloţilo ţádost D. V., předsedkyně výkonného výboru TARGET SPORT
MILOVICE, Topolová 912B, 289 23 Milovice o poskytnutí finančního příspěvku výši 13.500,- Kč, z rozpočtu
města Milovice, na uspořádání turnaje v karate „O pohár města Milovice“ který se bude konat dne 20.12. 2010
v tělocvičně Základní školy v ul. Komenského v části Mladá.
Oddělení školství a kultury doporučuje poskytnutí dotace schválit, vzhledem k tomu, ţe toto Občanské sdruţení
pracuje s dětmi a patří ke sportovním sdruţením, která velmi dobře reprezentují naše město.
Po projednání ţádosti a návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 644/2010
Rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 13.500,- Kč - podle Směrnice města č. 4/2009 - Zásady pro poskytování
prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice,
Občanskému sdruţení TARGET SPORT MILOVICE, Topolová 912B, 289 23 Milovice, na uspořádání turnaje v
karate „O pohár města Milovice“ který se bude konat dne 20.12. 2010 v tělocvičně Základní školy v ul.
Komenského v části Mladá
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou v roce 2010 z důvodu ukončení
funkčního volebního období
Starosta města poţádal v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o náhradu
měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z důvodu ukončení funkčního volebního období 2006 - 2010.
Po projednání ţádostí, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 645/2010
Rada města
schválila, v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyplacení náhrady měsíční
odměny za nevyčerpanou dovolenou v roce 2010 panu Milanu Krausovi starostovi města, z důvodu ukončení
funkčního volebního období 2006 - 2010
hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 - Milan Kraus

8. Návrh Rozpočtového opatření č. 12/2010/RM
Vedoucí ekonomického oddělení paní Marcela Pokorná předloţila, na základě poţadavků tajemníka MěÚ, návrh
Rozpočtového opatření č. 12/2010/RM. Jedná se o přesun mezi výdajovými poloţkami schváleného rozpočtu
takto: přesun finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč z poloţky 6171 5171 Veřejná správa - Oprava a
udrţování do poloţky 6171 5137 Veřejná správa - Drobný hmotný dlouhodobý majetek, z důvodu nákupu
zimních pneumatik, včetně disků, na osobní automobil města Fabia RZ 9S5 4242. Navrhovaným rozpočtovým
opatřením nedojde ke změně celkového rozpočtu města.
Po projednání návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 646/2010
Rada města
schválila Rozpočtové opatření č. 12/2010/RM, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
9. Návrh na svolání jednání Zastupitelstva města č. 6/2010 - Ustavující jednání pro volební období 2010 –
2014 a návrh programu jednání
Starosta města navrhl svolat jednání Zastupitelstva města č. 6/2010 Ustavující jednání pro volební období 2010 –
2014 na čtvrtek dne 11.11. 2010 od 18: 00 hodin na velkém sále Kulturního domu, ul. 5. května 101 v části
Milovice a současně přeloţil návrh programu.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 647/2010

Rada města
schválila termín jednání Zastupitelstva města č. 6/2010 Ustavující jednání pro volební období 2010 – 2014, které
se bude konat ve čtvrtek dne 11.11.2010 od 18:00 hodin na velkém sále Kulturního domu, ul. 5. května 101
v části Milovice s tímto programem:
1. Volba komise pro ověření platnosti voleb
2. Sloţení slibu zvolených členů Zastupitelstva města
3. Volba volební a návrhové komise pro přípravu usnesení
4. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů Rady města
5. Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města
6. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města
7. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
8. Návrh Rozpočtového opatření č. 13/2010/ZM
9. Schválení usnesení - zpráva návrhové komise
10. Závěr
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ing. Boris Csillagi
tajemník MěÚ

Miroslava Dlouhá
místostarostka města

Milan Kraus
starosta města

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

