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. 22/2010
konaného dne 14.6. 2010 od 16:00 hodin v kanceláři starosty
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Milan Kraus - starosta města, Miroslava Dlouhá - místostarostka města, Ing. Alexandr Černý - radní
města, Lukáš Pilc - radní města, Ing. Josef Matouš - radní města, Ing. Boris Csillagi - tajemník MěÚ
starosta města předloţil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Program jednání:
1. Informace o plnění usnesení RM
2. Nemovitosti ve vlastnictví města
3. Činnost Komisí Rady města
4. Ţádost o prominutí poplatku za pronájem velkého sálu Kulturního domu
5. Návrh na vyhlášení místního referenda
6. Návrh řešení nedostatečné kapacity Mateřských škol v Milovicích
7. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města č. 4/2010 a návrh programu jednání
8. Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Milovice
1. Informace o plnění usnesení RM
Po projednání informace o plnění termínů usnesení RM, kterou podal tajemník MěÚ, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 414/2010
Rada města
a) vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ, ţe ke dni 14.6. 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. Nemovitosti ve vlastnictví města
2a. Žádost o výpůjčku Hakenova stadionu v části Mladá
Pan F. V., zástupce Občanského sdruţení PAINTBALL CLUB MILOVICE o.s., Náměstí 30. června č.p. 507,
289 23 Milovice, poţádal o výpůjčku Hakenova stadionu v ul. Ostravská v části Mladá, pro moţnost konání
Mistrovství České republiky ve sportovní hře Paintball v termínu od 23.9. do 27.9.2010.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 415/2010
Rada města
schválila bezplatnou výpůjčku plochy Hakenova stadionu v ul. Ostravská v části Mladá Občanskému sdruţení
PAINTBALL CLUB MILOVICE o.s., Náměstí 30. června č.p. 507, 289 23 Milovice, pro moţnost konání
Mistrovství České republiky ve sportovní hře Paintball v termínu od 23.9 do 27.9. 2010 s tím, ţe pozemek bude
po akci uklizen a uveden do původního stavu ( k zajištění úklidu bude sloţena na pokladně MěÚ kauce ve výši
10.000,-Kč)
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
2b. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. 1251/30 a parc.č. 1251/31 v k.ú. Benátecká Vrutice
Tento bod programu předloţil Alexandr Černý, člen Rady města pověřený vedením oddělení správy majetku
města. Uvedl, ţe z důvodu výstavby dvou autobusových zastávek včetně zálivů na silnici II/272 v Milovicích,
části Benátecká Vrutice, Správa a údrţba silnic (SÚS) Mnichovo Hradiště (vzhledem k tomu, ţe zálivy
autobusových zastávek jsou nyní součástí komunikace) poţaduje bezúplatný převod pozemků pod zálivy do
vlastnictví Středočeského kraje a správy SÚS Mnichovo Hradiště. Byl zpracován geometrický plán č. č. 5624/2010, kterým byl z pozemku parc.č. 1251/4 dle KN oddělen nový pozemek 1251/31 o výměře 162 m2 a
z pozemku parc.č. 1251/17 dle PK byl oddělen nový pozemek parc.č. 1251/30 o výměře 37 m2. Oddělení správy

majetku města doporučuje Radě města převod pozemků schválit (účetní hodnota pozemku par.č. 1251/30 je 3 x
37 = 111,- Kč a účetní hodnota pozemku parc.č. 1251/31 je 4,2 x 162 = 680,- Kč)
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 416/2010
Rada města
doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 1251/30 o výměře 37 m2 a parc.č. 1251/31 o
výměře 162 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice ( jedná se o pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 5624/2010) z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov. Pozemky jsou zastavěny autobusovými zálivy na silnici II/272 v Milovicích, části Benátecká Vrutice,
účetní hodnota pozemku par.č. 1251/30 je 4,20 x 37 = 155,40 Kč a účetní hodnota pozemku parc.č. 1251/31 je
3,00 x 162 = 486,00 Kč
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
3. Činnost Komisí Rady města
3a. Činnost Komise pro rozvoj, výstavbu a životní prostředí
Ing. Alexandr Černý, člen Rady města pověřený vedením oddělení správy majetku města, předloţil Zápis č.
6/2010 ze dne 9.6. 2010 z jednání Komise pro rozvoj , výstavbu a ţivotní prostředí.
Po projednání Zápisu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 417/2010
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 6/2010 ze dne 9.6. 2010 z jednání Komise pro rozvoj, výstavbu a ţivotní prostředí
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
3b. Činnost Občanské komise části Benátecká Vrutice
Starosta města předloţil Zápis č. 6/2010 ze dne 4.6.2010 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice.
Po projednání Zápisu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 418/2010
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 6/2010 ze dne 4.6.2010 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
3c. Činnost Komise pro kulturu, sport a školství
Místostarostka města, předloţila Zápis č. 5/2010 ze dne 2.6. 2010 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství.
Po projednání Zápisu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 419/2010
Rada města
a) schválila, k bodu č. 1 Zápisu, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- 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 PAINTBALL CLUB MILOVICE o.s., Náměstí 30. června
č.p. 507, 289 23 Milovice, pro pořádání Mistrovství České republiky ve sportovní hře Paintball na Hakenově
stadionu v ul. Ostravská v části Mladá v termínu od 25.9. do 26.9.2010. Příspěvek bude převeden na účet
občanského sdruţení z rozpočtu města - poloţka 3429 5229 - Dotace neziskovým a podobným organizacím
v oblasti kultury a sportu
b) schválila, k bodu č. 2 Zápisu, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- 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 Fit Life, Armádní 500, 289 23 Milovice na pořádání akce
„Valíme se Milovicemi“ dne 20.6. 2010. Příspěvek bude převeden na účet občanského sdruţení z rozpočtu
města - poloţka 3429 5229 - Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
c) vzala na vědomí doporučení Komise uvedené u bodů č. 3, 4 a 5 Zápisu
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. Žádost o prominutí platby nájemného za pronájem velkého sálu Kulturního domu
Mgr. K. K., zástupkyně společnosti DEPO - Dětský pokoj, Slavíkova 12, 130 00 Praha 3, provozovna Kaštanová
542, 289 23 Milovice, poţádala o prominutí platby nájemného za pronájem velkého sálu Kulturního domu ul. 5.
května 101 v části Milovice, pro vystoupení dětí ze zájmového krouţku baletu a street dance.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 420/2010
Rada města
schválila ţádost Mgr. K. K., zástupkyně společnosti DEPO - Dětský pokoj, Slavíkova 12, 130 00 Praha 3,
provozovna Kaštanová 542, 289 23 Milovice, o prominutí platby nájemného za pronájem velkého sálu
Kulturního domu ul. 5. května 101 v části Milovice, dne 15.6. 2010 od 17:00 hodin za účelem vystoupení dětí ze
zájmového krouţku baletu a street dance. Bude uhrazen pouze poplatek za úklid velkého sálu ve výši 100,-Kč
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. Návrh na vyhlášení místního referenda
Tento bod programu předloţil tajemník MěÚ. Uvedl, ţe na základě výzvy k odstranění nedostatků, byl dne
31.5.2010 předloţen opravený návrh na konání místního referenda s otázkou „Souhlasíte s tím, aby
Zastupitelstvo města Milovice zachovalo současně platný Územní plán v části města a to v areálu letiště Boží
Dar, umožňující stavby pro bydlení, podnikání, sportovní a další aktivity ?“. Návrh přípravného výboru byl
posouzen v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu, s tím, ţe nebyly shledány nedostatky.
Takto předloţený návrh je předkládán RM s tím, aby ho postoupila Zastupitelstvu města na jeho nejbliţší
jednání.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 421/2010
Rada města
předkládá Zastupitelstvu města návrh na vyhlášení místního referenda s otázkou „Souhlasíte s tím, aby
Zastupitelstvo města Milovice zachovalo současně platný Územní plán v části města a to v areálu letiště Boží
Dar, umožňující stavby pro bydlení, podnikání, sportovní a další aktivity ?“
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Návrh řešení nedostatečné kapacity Mateřských škol v Milovicích
Tento bod jednání předloţila místostarostka města. Uvedla, ţe v souladu s usnesením Rady města č. 252/2010
ze dne 3.5. 2010, byly ve spolupráci s oddělením správy majetku města vytipovány lokality, ve kterých by mohla
být postavena budova nové školky (areál Mateřské školy „U Broučků“ v ul. Dukelská 320 v části Milovice,
areály Základní a mateřské školy Milovice v části Milovice - u budovy ZŠ č.p. 54 v ul. Pionýrů a budovy ZŠ č.p.
112 v ul. Školská, plocha za budovou budoucí Radnice za Hakenovým stadionem přístupná z ul. Ostravská
v části Mladá, plocha mezi ulicemi Tyršova a Topolová za areálem Milten v části Mladá, plocha mezi ulicemi
Dvořákova, Smetanova a Dukelská v části Milovice, plocha v prostoru křiţovatky ulic Tyršova a Sportovní
v části Mladá). Na základě diskuzí na veřejných jednáních Zastupitelstva města dne 3.5. 2010 a 31.5. 2010, na
základě jednání Komise pro kulturu sport a školství, na základě besed v Mateřském centru Milovice (za
přítomnosti ředitelek stávajících Mateřských škol, s ohledem na moţnosti vyuţití jednotlivých lokalit podle
schváleného Územního plánu města a budoucími záměry města, byly zpracovány dvě varianty - studie řešení
nedostatečné kapacity mateřských škol. Studie obsahují výstavbu montované budovy školy s min. kapacitou
112 dětí (4 oddělení po 28 dětech), venkovního hřiště, přípojek na inţenýrské sítě ( kanalizace, vody, el. energie
a plynu) zpevněných ploch a oplocení :
Varianta č. 1. - Výstavba montované budovy školky v areálu Mateřské školy „U Broučků“ v ul. Dukelská 320
v části Milovice, s kapacitou max. 112 dětí.
Varianta č. 2. - Výstavba montované budovy školky na pozemku parc. č. 1386/1 v k.ú Benátecká Vrutice,
v prostoru křiţovatky ulic Tyršova a Sportovní v části Mladá, s kapacitou 112 dětí v první etapě, dalších 56 dětí
ve druhé etapě, to je celkem 168 dětí.
Součástí návrhu je zpracovaný přehled počtu dětí předškolního věku v Milovicích. Vzhledem k
demografickému vývoji a počtu dětí předškolního věku, který neklesá, ale naopak rapidně stoupá, je nutné zváţit
výstavbu školky v lokalitě, kde je moţno do budoucna budovu rozšířit o další pavilon.
Po projednání návrhu a po diskuzi RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 422/2010
Rada města
a) vzala na vědomí návrh řešení nedostatečné kapacity mateřských škol v Milovicích – varianta č. 1 a varianta
č. 2 (viz. přílohy tohoto usnesení)
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit variantu č. 2 řešení nedostatečné kapacity mateřských škol
v Milovicích, to je výstavba nového areálu Mateřské školy v prostoru křiţovatky ulic Tyršova a Sportovní v části
Mladá, s kapacitou 112 dětí v první etapě, dalších 56 dětí ve druhé etapě, to je celkem 168 dětí (viz příloha
tohoto usnesení)
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města č. 4/2010 a návrh programu jednání
Starosta města navrhl svolat veřejné jednání Zastupitelstva města č. 4/2010 na středu dne 30.6. 2010 od 18:00
hodin v malém sále Kulturního domu, ul. 5. května 101 v části Milovice a současně předloţil návrh programu.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 423/2010
Rada města
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města č. 4/2010 , které se bude konat ve středu dne 30.6. 2010
od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu ul. 5. května 101 v části Milovice s tímto programem:
1. Zpráva o plnění předchozích usnesení ZM
2. Návrh na prodej pozemků pod trafostanicemi ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
3. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
4. Návrh na směnu nemovitostí mezi Městem Milovice a Mgr. Martinem Novákem
5. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1772/120 v k.ú. Milovice nad Labem
6. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1772/121 v k.ú. Milovice nad Labem
7. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem
8. Návrh na prodej části pozemku parc.č. 743/1 v k.ú. Milovice nad Labem
9. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. 1251/30 a parc.č. 1251/31 v k.ú. Benátecká Vrutice
10. Návrh na směnu majetků mezi Městem Milovice a společností THERMOSERVIS, spol. s r.o.
11. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2010/ZM
12. Návrh na vyhlášení místního referenda
13. Návrh na stanovení výše odměny členům okrskových a místní komise pro hlasování v místním referendu
14. Návrh na schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Radnice Milovice“
15. Návrh řešení nedostatečné kapacity Mateřských škol v Milovicích
16. Diskuze
17. Závěr
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
8. Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Milovice
Místostarostka města předloţila návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Milovice a to o jednoho
zaměstnance Oddělení školství a kultury. Tento nový zaměstnanec bude vyřizovat agendu spojenou se
školskými příspěvkovými organizacemi - základní školy a mateřské školy.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 424/2010
Rada města
a) schválila zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Milovice, o jednoho zaměstnance Oddělení školství a
kultury
b) uložila tajemníkovi MěÚ zajistit výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta Oddělení školství a
kultury
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

