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. 11/2010
konaného dne 22.3. 2010 od 15.00 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. Informace o plnění usnesení RM
2. Veřejné zakázky
3. Nájemní byty ve vlastnictví města
4. Činnost Komise pro rozvoj, výstavbu a ţivotní prostředí
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2010/RM
6. Návrh výše finanční spoluúčasti na vybudování kanalizačních přípojek v části Benátecká Vrutice
7. Ţádosti o udělení souhlasu s pouţitím informací z dokumentu „Koncepce rozvoje města Milovice v letech
2004 - 2014“.
8. Ţádost o sníţení poplatku za uţívání velkého sálu Kulturního domu ul. 5. května č.p. 101 část Milovice
9. Ţádost o souhlas s pořádáním závodů modelů aut v měřítku 1:10
10. Májová zábava
11. Připomenutí 65 výročí dne vítězství - ukončení II. světové války dne 8.5. 1945
12. Pověření k řízení Městské policie Milovice
1. Informace o plnění usnesení RM
Po projednání informace o plnění termínu usnesení RM, kterou podal tajemník MěÚ, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 129/2010
Rada města
a)vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ, ţe ke dni 22.3. 2010 jsou plněna všechna usnesení ve
stanovených termínech
b)uloţila tajemníkovi MěÚ nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a informovat RM o jejich plnění
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
2. Veřejné zakázky
2a. Veřejná zakázku „Poskytnutí úvěru na financování investiční akce Splašková kanalizace v části
Benátecká Vrutice ve výši 7.367.000,- Kč“
Tento bod programu jednání předloţil starosta města. Připomenul, ţe v loňském roce byla zahájena realizace
stavby „Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice“, která bude v letošním roce pokračovat. Stavba bude
financována z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR dále z dotace poskytnutá Středočeským krajem,
a z vlastních finančních prostředků města. Dále starosta uvedl, ţe Ministerstvo zemědělství nabízí městu i
moţnost vyuţití zvýhodněného komerčního úvěru v kombinaci s vlastními finančními prostředky z rozpočtu
města. Výše zvýhodněného úvěru byla mezirezortní komisí stanovena ve výši 7.367.000,- Kč, a spolu s tím jsou
i stanoveny parametry úvěru (viz příloha), principem je poskytnutí úhrady části úroků z úvěru aţ do max. výše
4%. Jednou z podmínek je výběr poskytovatele komerčního úvěru v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění. Podle předpokládané hodnoty zakázky se jedná o veřejnou zakázku
malého rozsahu na sluţby. Po této informaci starosta navrhl aby byla zveřejněna Výzva k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby „Poskytnutí úvěru na financování investiční akce
Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice ve výši 7.367.000,- Kč“ a zároveň předloţil návrh Zadávací
dokumentace této zakázky.
Po vyslechnutí informací a návrhu a po seznámení se se Zadávací dokumentaci, RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 130/2010
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby
„Poskytnutí úvěru na financování investiční akce Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice ve výši
7.367.000,- Kč“ a zároveň schválila Zadávací dokumentaci této zakázky
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
2b. Veřejná zakázka „Radnice Milovice“
Rovněţ tento bod programu předloţil starosta města. Uvedl, ţe dne 15.3. 2010 proběhlo jednání komise pro
posuzování a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Radnice Milovice“, zadávané v otevřeném řízení, oznámené v Informačním systému o veřejných
zakázkách - uveřejňovacím subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47. Komise po posouzení prokázání
splnění kvalifikačních předpokladů vyřadila nabídky uchazečů: Konstruktis - vyšší dodavatelství staveb, a.s.,
Kutnohorská 10/55, 109 00 Praha, Sdruţení Radnice Milovice, zastoupené AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec
s.r.o, Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Znojemská 78, 586 56 Jihlava,
PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové, EKOS PRAHA, a.s., Netlucká 13, 110 00 Praha
10 - Dubeč a Rekomont a.s., Kbelská 581, 198 00 Praha, protoţe nesplnily kvalifikační předpoklady poţadované
zadavatelem, tak jak byly stanoveny v Oznámení o zadávacím řízení a v Zadávací dokumentaci. Komise
zpracovala Protokol z jednání komise (ve kterém jsou důvody vyřazení nabídek podrobně specifikovány), který
starosta města předloţil. Po vyslechnutí informací, po prostudování Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne
15.3. 2010 a po podrobném seznámení se s jednotlivými nabídkami, RM přijala tato usnesení:
Usnesení č. 131/2010
Rada města
vylučuje, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 15. 3. 2010 v souladu s ustanovením § 76
odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče Konstruktis - vyšší
dodavatelství staveb, a.s., Kutnohorská 10/55, 109 00 Praha z další účasti v zadávacím řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, oznámené v Informačním systému o veřejných
zakázkách - uveřejňovacím subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47 pod názvem „Radnice Milovice“.
hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1 - Ing. Alexandr Černý - byl členem hodnotící komise
Usnesení č. 132/2010
Rada města
vylučuje, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 15. 3. 2010 v souladu s ustanovením § 76
odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče Sdruţení Radnice Milovice,
zastoupené AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanům Městec z další
účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, oznámené
v Informačním systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacím subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47
pod názvem „Radnice Milovice“.
hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1 - Ing. Alexandr Černý - byl členem hodnotící komise
Usnesení č. 133/2010
Rada města
vylučuje, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 15. 3. 2010 v souladu s ustanovením § 76
odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče, uchazeče GEO-ING Jihlava
spol. s r.o., Znojemská 78, 586 56 Jihlava z další účasti v zadávacím řízení u podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47 pod názvem „Radnice Milovice“
hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1 - Ing. Alexandr Černý - byl členem hodnotící komise
Usnesení č. 134/2010
Rada města
vylučuje, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 15. 3. 2010 v souladu s ustanovením § 76
odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče, uchazeče PRIMA spol. s r.o.,
Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové z další účasti v zadávacím řízení u podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkáchuveřejňovacím subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47 pod názvem „Radnice Milovice“
hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1 - Ing. Alexandr Černý - byl členem hodnotící komise

Usnesení č. 135/2010
Rada města
vylučuje, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 15. 3. 2010 v souladu s ustanovením § 76
odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče, uchazeče EKOS PRAHA, a.s.,
Netlucká 13, 110 00 Praha 10 - Dubeč z další účasti v zadávacím řízení u podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47 pod názvem „Radnice Milovice“
hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1 - Ing. Alexandr Černý - byl členem hodnotící komise
Usnesení č. 136/2010
Rada města
vylučuje, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 15. 3. 2010 v souladu s ustanovením § 76
odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče, uchazeče Rekomont a.s.,
Kbelská 581, 198 00 Praha z další účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce,
zadávané v otevřeném řízení, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacím
subsystému pod evidenčním č. VZ 600 418 47 pod názvem „Radnice Milovice“
hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1 - Ing. Alexandr Černý - byl členem hodnotící komise
2c. Veřejná zakázka „Oprava povrchů komunikací, Milovice - jaro 2010“
V souladu se Směrnicí města Milovice č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění zakázky „Oprava povrchů
komunikací, Milovice-jaro 2010“. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena cena v místě
obvyklá, při splnění všech podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci. Výzva byla zaslána těmto zájemcům:
Jaroslav Zoubek, Na Valech 1031, 289 12 Sadská, Jiří Kryšpín - sdruţení, Merendní 1904, 504 01 Nový Bydţov,
KOREKT DIPS, spol. s r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, USK, s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá
Boleslav - Čejetičky a ZKP Kladno, s.r.o., Vinařice 669, 273 07 Vinařice.
V termínu stanoveném Výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů:
ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy, REACOM s.r.o., Branka
145/14, 674 01 Třebíč-Nové Město, VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav,
USK, s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav-Čejetičky, STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5 - Smíchov, SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o., Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava, Silnice Jičín
a.s., Hradecká 415, 506 01 Jičín, SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice,
KOREKT DIPS, spol. s r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, Jiří Ouvín, Boţ. Němcové 534, 504 01 Nový
Bydţov, Jaroslav Zoubek, Na Valech 1031, 289 12 Sadská a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová
2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín
Po kontrole obálek s nabídkami, po jejich otevření a po posouzení nabídek, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 137/2010
Rada města
a) konstatuje ,ţe nabídky uchazečů ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 KladnoKročehlavy, REACOM s.r.o., Branka 145/14, 674 01 Třebíč-Nové Město, VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o., Na
Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav, USK, s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky,
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov, SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.,
Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava, Silnice Jičín a.s., Hradecká 415, 506 01 Jičín, SILNICE ČÁSLAV HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, KOREKT DIPS, spol. s r.o., Vinohradská 1113/78, 618
00 Brno, Jiří Ouvín, Boţ. Němcové 534, 504 01 Nový Bydţov, Jaroslav Zoubek, Na Valech 1031, 289 12
Sadská a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín, doručené na
základě Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky „Oprava povrchů komunikací, Milovice - jaro 2010“,
splnily všechny podmínky a poţadavky uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci
b) uloţila oddělení správy majetku města provést podrobné porovnání a vyhodnocení nabídek a předloţit ho na
jednání Rady města
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

2d. Veřejná zakázka „Rekonstrukce střechy panelového domu č.p. 500“
V souladu se Směrnicí města Milovice č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění zakázky „Rekonstrukce
střechy panelového domu č.p. 500“. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena cena v místě
obvyklá, při splnění všech podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.Výzva byla zaslána těmto zájemcům:
PAPA s.r.o., 9. května 71, 289 21 Kostomlaty nad Labem, Petr Procházka, Spojovací 184, 151 64 Struhařov,
Sdruţen MAJER & SAJDL, Lomená 374, 289 23 Milovice, Valášek Robert, Stratov 137, 289 22 Lysá nad
Labem a Zumr & Reissaus, Letecká 410, 289 23 Milovice.
V termínu stanoveném výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů: Martin Kryš, Balbínova 1128/12, 787 01
Šumperk, Kratochvíl střechy s.r.o., Vranská 956/35, 142 00 Prha 4 - Kamýk, FAST střechy s.r.o., Smetanova
2065, 547 01 Náchod, František Sosna, tř. T.G.Masaryka 1069, 293 01 Mladá Boleslav, TRIGON MB s.r.o.,
Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, ALSTA, s.r.o., Bieblova 1110/1b, 500 0 Hradec Králové 3, Údrţba
Praha, s.r.o., Jeremiášova 870, 155 00 Prha 5 - Stodůlky a PRAŢSKÝ FINAP s.r.o., Mezi vodami 205/29,
143 00 Praha - Modřany.
Po kontrole obálek s nabídkami, po jejich otevření a po posouzení nabídek, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 138/2010
Rada města
a) konstatuje, ţe nabídky uchazečů Martin Kryš, Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk, Kratochvíl střechy s.r.o.,
Vranská 956/35, 142 00 Prha 4 - Kamýk, FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, František
Sosna, tř. T.G.Masaryka 1069, 293 01 Mladá Boleslav, TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06
Kosmonosy, ALSTA, s.r.o., Bieblova 1110/1b, 500 0 Hradec Králové 3, Údrţba Praha, s.r.o., Jeremiášova 870,
155 00 Praha 5 - Stodůlky a PRAŢSKÝ FINAP s.r.o., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha - Modřany, doručené
na základě Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky „Rekonstrukce střechy panelového domu č.p., 500“,
splnily všechny podmínky a poţadavky uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci
b) uloţila oddělení správy majetku města provést podrobné porovnání a vyhodnocení nabídek a předloţit ho na
jednání Rady města
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
2e. Veřejná zakázka „Malování společných prostor bytových domů“
V souladu se Směrnicí města Milovice č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění zakázky „Malování
společných prostor bytových domů“. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena cena v místě
obvyklá, při splnění všech podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci
Výzva byla zaslána těmto zájemcům: Firma Grüner, Bobnická 53, 289 31 Bobnice - Kovansko, Jiří Kotvas INKO, 5. května 52, 289 23 Milovice a Milan Horvát, Československé armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem.
V termínu stanoveném výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů: Karel Vanini, Soběšická 53c, 614 00
Brno, Patrik Pejcha, Sládkova 854, 539 73 Skuteč, Josef Rašina - LAMA J.R., , Stará Lysá 173, 289 26 Stará
Lysá, Vladimír Krupinský, Hornická 343, 273 03 Stochov, Michael Špinar, Fibichova 1419, 251 01 Říčany,
Jaromír Lang, Na Libuši 639, 391 65 Bechyně, Jaroslav Michálka, Roţdalovice 347, 289 34 Roţďalovice,
Pavlína Sasínová, Horní 1795, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, MB COLOR s.r.o., Staroměské náměstí 86, 293
01 Mladá Boleslav, Ing. Václav Gadas, Pionýrů 1513, 742 58 Příbor, Petr Kofránek, Poříčská 14, 549 32 Velké
Poříčí, Pavel Procházka, Ţárovická 1642, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy, Otakar Rocháček, Na Olešce 435, 513
01 Semily, Jozef Kulík, Podskalská 213, 295 01 Mnichovo Hradiště, Milan Horvát, Československé armády
112/8, 289 22 Lysá nad Labem, Martin Kincl, V zahradách 338, 289 21 Kostomlaty nad Labem, Údrţba Praha ,
s.r.o., Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, PRAŢSKÝ FINAP s.r.o., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha
- Modřany, LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o., Bílovská 758, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, Inteline s.r.o., Kosmonautů
2101, 272 01 Kladno a NORD PLUS Therm s.r.o., Suchomice 72, 783 57 Tršice
Po kontrole obálek s nabídkami, po jejich otevření a po posouzení nabídek, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 139/2010
Rada města
a) konstatuje, ţe nabídky uchazečů Karel Vanini, Soběšická 53c, 614 00 Brno, Patrik Pejcha, Sládkova 854,
539 73 Skuteč, Josef Rašina - LAMA J.R., , Stará Lysá 173, 289 26 Stará Lysá, Vladimír Krupinský, Hornická
343, 273 03 Stochov, Michael Špinar, Fibichova 1419, 251 01 Říčany, Jaromír Lang, Na Libuši 639, 391 65
Bechyně, Jaroslav Michálka, Roţdalovice 347, 289 34 Roţďalovice, Pavlína Sasínová, Horní 1795, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, MB COLOR s.r.o., Staroměské náměstí 86, 293 01 Mladá Boleslav, Ing. Václav
Gadas, Pionýrů 1513, 742 58 Příbor, Petr Kofránek, Poříčská 14, 549 32 Velké Poříčí, Pavel Procházka,
Ţárovická 1642, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy, Otakar Rocháček, Na Olešce 435, 513 01 Semily, Jozef Kulík,
Podskalská 213, 295 01 Mnichovo Hradiště, Milan Horvát, Československé armády 112/8, 289 22 Lysá nad
Labem, Martin Kincl, V zahradách 338, 289 21 Kostomlaty nad Labem, Údrţba Praha , s.r.o., Jeremiášova 870,

155 00 Praha 5 - Stodůlky, PRAŢSKÝ FINAP s.r.o., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha - Modřany, LAKSTAV
PRAHA 5 s.r.o., Bílovská 758, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, Inteline s.r.o., Kosmonautů 2101, 272 01 Kladno a
NORD PLUS Therm s.r.o., Suchomice 72, 783 57 Tršice, doručené na základě Výzvy k podání nabídky na
plnění zakázky „Malování společných prostor bytových domů“ splnily všechny podmínky a poţadavky
uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci
b) uloţila oddělení správy majetku města provést podrobné porovnání a vyhodnocení nabídek a předloţit ho na
jednání Rady města
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
2f. Veřejná zakázka „Zateplení panelových domů č.p. 603 a 604“
V souladu se Směrnicí města Milovice č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění zakázky „Zateplení
panelových domů č.p. 603 a 604“. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena cena v místě
obvyklá, při splnění všech podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.
Výzva byla zaslána těmto zájemcům: EKISYS, spol. s r.o., Hvězdná 35/V, 377 01 Jindřichův Hradec,
LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o., Bílovská 758, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, MITOL s.r.o., Šultysova 154, 284 01
Kutná Hora, REDSTAV, spol. s r.o., 28. pluku 128/12, 101 00 Praha - Vršovice a STASAMI, s.r.o., Letná 380,
277 13 Kostelec nad Labem.
V termínu stanoveném výzvou byly doručeny nabídky těchto uchazečů: SaM silnice a mosty a.s., Máchova
1129, 470 01 Česká Lípa, PEKA - zateplení budov s.r.o., Teplická 138, 407 01 Jílové u Děčína, FERMO CZ
s.r.o., Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10 – Strašnice, STAV-AGENCY s.r.o., Hrdinů 299/22, 460 01
Liberec - Liberec XII - Staré Pavlovice, Údrţba Praha, s.r.o., Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
Martin Kincl, V zahradách 338, 289 21 Kostomlaty nad Labem, GRIFMONT CZ s.r.o., Budovatelů 917, 537 01
Chrudim II, StavMo s.r.o., Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3, 2B - REALISTIC spol. s r.o., Kloboučnická
1424/13, 140 00 Praha 4 - Nusle, NIKA STAV spol. s r.o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha - Řepy, TRIGON
MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090,
276 01 Mělník, EKISYS, spol. s r.o., Hvězdná 35/V, 377 01 Jindřichův Hradec, STAVO - BEST s.r.o.,
Myslivecká 59, 439 49 Staňkovice, DOMI - Juraj Podolinský, Kramoly 1574/39, 400 03 Ústí nad Labem,
Evropská stavební společnost s.r.o., U Hrabrovky 11/247, 140 00 Praha 4 - Krč, STASAMI, s.r.o., Letná 380,
277 13 Kostelec nad Labem, MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice, SK - EKO
Systems s.r.o., průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, 533 53 Pardubice - Semtín a LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.,
Bílovská 758, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Po kontrole obálek s nabídkami, po jejich otevření a po zapsání nabídkových cen, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 140/2010
Rada města
a) konstatuje, ţe uchazeči EKISYS, spol. s r.o., Hvězdná 35/V, 377 01 Jindřichův Hradec a DOMI - Juraj
Podolinský, Kramoly 1574/39, 400 03 Ústí nad Labem, kteří podali nabídku na plnění zakázky „Zateplení
panelových domů č.p. 603 a 604“, nesplnily všechny podmínky a poţadavky uvedené ve Výzvě k podání
nabídky a v Zadávací dokumentaci, tj. nezúčastnili se povinné prohlídky místa plnění a proto jejich nabídky
nebudou posuzovány a hodnoceny
b) uloţila oddělení správy majetku města provést podrobné posouzení a hodnocení nabídek uchazečů SaM
silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, PEKA - zateplení budov s.r.o., Teplická 138, 407 01
Jílové u Děčína, FERMO CZ s.r.o., Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10 – Strašnice, STAV-AGENCY
s.r.o., Hrdinů 299/22, 460 01 Liberec - Liberec XII - Staré Pavlovice, Údrţba Praha, s.r.o., Jeremiášova 870, 155
00 Praha 5 - Stodůlky, Martin Kincl, V zahradách 338, 289 21 Kostomlaty nad Labem, GRIFMONT CZ s.r.o.,
Budovatelů 917, 537 01 Chrudim II, StavMo s.r.o., Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3, 2B - REALISTIC spol.
s r.o., Kloboučnická 1424/13, 140 00 Praha 4 - Nusle, NIKA STAV spol. s r.o., Makovského 1177/1, 163 00
Praha - Řepy, TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN
s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, STAVO - BEST s.r.o., Myslivecká 59, 439 49 Staňkovice, Evropská
stavební společnost s.r.o., U Hrabrovky 11/247, 140 00 Praha 4 - Krč, STASAMI, s.r.o., Letná 380, 277 13
Kostelec nad Labem, MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice, SK - EKO
Systems s.r.o., průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, 533 53 Pardubice - Semtín a LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.,
Bílovská 758, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, kteří podali nabídku na plnění zakázky „Zateplení panelových domů
č.p. 603 a 604“ a zúčastnili se povinné prohlídky místa plnění, a předloţit ho na jednání Rady města
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

3. Nájemní byty ve vlastnictví města
3a. Ţádost o zařazení do seznamu ţadatelů o nájemní byt
Pan M. V., Dukelská 329/44, 289 23 Milovice poţádal o zařazení do seznamu ţadatelů o nájemní byt.
Po projednání ţádosti, RM přijal toto usnesení:
Usnesení č. 141/2010
Rada města
schválila zařazení ţádosti pana M. V., Dukelská 329/44, 289 23 Milovice do seznamu ţadatelů o nájemní byt
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
3b. Nabídka na nájem bytu č. 4 v domě č.p. 591 v ul. Topolová v části Mladá
Tento bod programu předloţil starosta města. Uvedl, ţe v souladu s usnesením Rady města č. 80/2010 ze dne
15.2. 2010 byl zveřejněn Záměr na nájem bytu č. 4 v domě č.p. 591 v ul. Topolová v části Mladá (jedná se o byt
o velikosti 3+1 s celkovou výměrou podlahové plochy 80,85m2, na jehoţ rekonstrukci a modernizaci byl sloţen
příspěvek a jeho nevyčerpaná část činí 464.124,-Kč). V termínu stanoveném Záměrem byla doručena jedna
nabídka a to nabídka pana J. P., Křinec - Mečíř 10, 289 33 Křinec, nebyly doručeny ţádné námitky či
připomínky. Po rozlepení obálky s nabídkou a jejím posouzení, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č 142/2010
Rada města
a) konstatuje, ţe nabídka pana J. P., Křinec - Mečíř 10, 289 33 Křinec a paní P. M., Náměstí TGM 809, 468 51
Smrţovka, doručená na základě zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 4 v domě č.p. 591 v ul. Topolová v části
Mladá, splňuje všechny podmínky stanovené ve zveřejněném Záměru, měsíční nájemné je nabízeno ve výši
68,03 Kč/m2
b) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě č.p. 591 v ul. Topolová v části Mladá s panem J. P.,
Křinec - Mečíř 10, 289 33 Křinec a paní P. M., Náměstí TGM 809, 468 51 Smrţovka za těchto podmínek:
-nájemní smlouva můţe být uzavřena jen k jednomu z bytů buď k bytu č. 4 v domě v domě č.p. 591 v ul.
Topolová v části Mladá, nebo k bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová v části Mladá
-před podpisem nájemní smlouvy bude na účet města sloţena částka ve výši 464.124,-Kč (nevyčerpaná část
příspěvku na rekonstrukci a modernizaci bytu) a to nejpozději do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města,
jako záloha na nájemné
-nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby úplného vyčerpání příspěvku s tím, ţe stanovené
měsíční nájemné ve výši 68,03 Kč/m2 bude po celou dobu čerpání příspěvku neměnné
-po vyčerpání příspěvku-zániku nájemní smlouvy Město Milovice uzavře s nájemcem, na jeho ţádost, novou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou s nově dohodnutou výší nájemného, za podmínky, ţe nájemce v průběhu
trvání nájemní smlouvy nebyl v prodlení s placením sluţeb poskytovaných v souvislosti s uţíváním bytu
-v případě pokud uchazeč nevyčerpanou část příspěvku na modernizaci a rekonstrukci bytu ve stanoveném
termínu neuhradí, nebo v případě, ţe bude chtít uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul.
Topolová v části Mladá, bude znovu zveřejněn Záměr na nájem tohoto bytu
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
3c. Nabídka na nájem bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová v části Mladá
Tento bod programu předloţil starosta města. Uvedl, ţe v souladu s usnesením Rady města č. 79/2010 ze dne
15.2.2010 byl zveřejněn Záměr na nájem bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová v části Mladá (jedná se o byt
o velikosti 2+1 s celkovou výměrou podlahové plochy 68m2, na jehoţ rekonstrukci a modernizaci byl sloţen
příspěvek a jeho nevyčerpaná část činí 355.084,-Kč). V termínu stanoveném Záměrem byla doručena jedna
nabídka a to nabídka pana J. P., Křinec - Mečíř 10, 289 33 Křinec, nebyly doručeny ţádné námitky či
připomínky. Po rozlepení obálky nabídkou a jejím posouzení, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 143/2010
Rada města
a) konstatuje, ţe nabídka pana J. P., Křinec - Mečíř 10, 289 33 Křinec a paní P. M., Náměstí TGM 809, 468 51
Smrţovka, doručená na základě zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová v části
Mladá, splňuje všechny podmínky stanovené ve zveřejněném Záměru, měsíční nájemné je nabízeno ve výši
66,18 Kč/m2
b) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová v části Mladá s panem J. P.,
Křinec - Mečíř 10, 289 33 Křinec a paní P. M., Náměstí TGM 809, 468 51 Smrţovka za těchto podmínek:
-nájemní smlouva můţe být uzavřena jen k jednomu z bytů buď k bytu č. 9 v domě č.p. 590 v ul. Topolová
v části Mladá, nebo k bytu č. 4 v domě v domě č.p. 591 v ul. Topolová v části Mladá

-před podpisem nájemní smlouvy bude na účet města sloţena částka ve výši 355.084,-Kč (nevyčerpaná část
příspěvku na rekonstrukci a modernizaci bytu) a to nejpozději do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města,
jako záloha na nájemné
-nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby úplného vyčerpání příspěvku s tím, ţe stanovené
měsíční nájemné ve výši 66,18 Kč/m2 bude po celou dobu čerpání příspěvku neměnné
-po vyčerpání příspěvku-zániku nájemní smlouvy Město Milovice uzavře s nájemcem, na jeho ţádost, novou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou s nově dohodnutou výší nájemného, za podmínky, ţe nájemce v průběhu
trvání nájemní smlouvy nebyl v prodlení s placením sluţeb poskytovaných v souvislosti s uţíváním bytu
-v případě pokud uchazeč nevyčerpanou část příspěvku na modernizaci a rekonstrukci bytu ve stanoveném
termínu neuhradí, nebo v případě, ţe bude chtít uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v domě č.p. 591 v ul.
Topolová v části Mladá, bude znovu zveřejněn Záměr na nájem tohoto bytu
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
3d. Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 619 ul. Lesní v části Mladá
Z důvodu ukončení termínu platnosti nájemní smlouvy k bytu č. č. 4 v č.p. 619 ul. Lesní v části Mladá (jedná se
o byt na jehoţ rekonstrukci a modernizaci byl sloţen příspěvek, který byl vyčerpán), současný nájemce paní M.
S., předloţilo oddělení správy majetku města návrh na uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem.
Dle ustanovení nájemní smlouvy, pokud nájemce nebude v prodlení s placením záloh na úhradu plnění
poskytovaných v souvislosti s uţíváním bytu, můţe s ním být uzavřena nová nájemní smlouva na dobu
neurčitou. Vzhledem k tomu, ţe nájemce si řádně plnil podmínky nájemní smlouvy, měla by být nová nájemní
smlouva uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.4. 2010, výše měsíčního nájemného bude činit 63,67 Kč/m2
a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných v souvislosti s uţíváním
bytu
Po projednání návrhu, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 144/2010
Rada města
schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 619 ul. Lesní v části Mladá se současným nájemcem
paní M. S. na dobu neurčitou, s platností od 1.4. 2010. Výše měsíčního nájemného bude činit 63,67Kč/m2 a
kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných v souvislosti s uţíváním
bytu
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
3e. Ţádost o povolení stavebních úprav bytu č. 33 v č.p. 619 ul. Lesní v části Mladá
Pan V. O., nájemce bytu č. 33 v č.p. 619 ul. Lesní v části Mladá, poţádal o schválení provedení stavebních
úprav předmětného bytu. Ve své ţádosti uvádí, ţe z bytu 1+1 chce udělat byt 2+ kk, tzn. ţe z kuchyně vznikne
pokoj a z původního pokoje vznikne pokoj s kuchyňským koutem. Jedná se o přemístění rozvodů vody a
elektřiny a přemístění odpadu.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č.145/2010
Rada města
schválila ţádost pana V. O. o povolení stavebních úprav bytu č. 33 v č.p. 619 ul. Lesní v části Mladá. Práce
budou provedeny odbornou firmou a po jejich ukončení předloţí ţadatel oddělení správy majetku města revizní
zprávy. Práce budou provedeny na náklady ţadatele a nebudou ţádným způsobem umořovány ani nebude ze
strany ţadatele poţadováno finanční ani jiné vyrovnání plynoucí z provedeného zhodnocení bytu. Město
Milovice si jako v jiných případech vyhrazuje právo poţadovat v případě uvolnění předmětného bytu, jeho
uvedení do původního stavu na náklady ţadatele
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

3f. Nesprávné pouţití zákonného předpisu o jednostranném zvyšování nájemného
Oddělení správy majetku města zjistilo při kontrole nájemních smluv, ţe došlo k neoprávněnému zvýšení
nájemného u 74 nájemníků v bytových domech ve vlastnictví města Milovice. K nesrovnalostem došlo
nesprávným pouţitím zákonného předpisu - zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, u
nájemních bytů u kterých byla výše nájemného dohodnuta v nájemní smlouvě, tj. oboustrannou dohodou

pronajímatele a nájemce. Jedná se o nájemní smlouvy uzavřené za dobu účinnosti tohoto zákona, tj. po 1.4.
2006. Na tyto nájemní smlouvy se uvedený zákon neměl vztahovat, neboť způsob a výše jednostranného
zvyšování nájemného byly dohodnuty v nájemních smlouvách.
Po přepočtu nájemného za období leden aţ prosinec 2009 vznikl nájemcům přeplatek ve výši 41.423,- Kč za
období leden, únor a březen 2010 vznikl nájemcům přeplatek ve výši 245.885,- Kč. Přeplatek za období roku
2010 bude mít vliv na schválený rozpočet města na rok 2010. Celková výše přeplatků za rok 2009 a období roku
2010 činí částku ve výši 287. 308,- Kč. Oddělení správy majetku měst navrhuje, aby se částka, kterou zaplatili
nájemníci navíc, nevyplácela a byla zohledněna v měsíčních předpisech nájemného (neplatili by nájemné do
doby celkového vyčerpání „předplaceného nájemného“). Dále oddělení správy majetku města navrhuje předloţit
ZM ke schválení rozpočtové opatření, které by tuto skutečnost zohlednilo (schválený rozpočet města na rok 2010
počítá s příjmem z nájmu nájemních bytů výši 8.500.000,-Kč, po přepočtu nájemného by se rozpočet města
poníţil o 1.037.701,- Kč).
Po projednání výše uvedené informace a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 146/2010
Rada města
a)vzala na vědomí informaci o nesprávném pouţití zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného, u 74 nájemních bytů ve vlastnictví města
b)uloţila oddělení správy majetku města připravit návrh Rozpočtového opatření a předloţit ho ke schválení ZM
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
4. Činnost Komise pro rozvoj, výstavbu a ţivotní prostředí
Ing. Alexandr Černý, pověřený vedením oddělení správy majetku města, předloţil Zápis č. 3 z jednání Komise
pro rozvoj, výstavbu a ţivotní prostředí.
Po projednání Zápisu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 147/2010
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 3 z jednání Komise pro rozvoj, výstavbu a ţivotní prostředí ze dne 17.3. 2010
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2010/RM
Tento bod jednání předloţila místostarostka města, uvedla z důvodu vzniku nového oddělení MěÚ - oddělení
školství a kultury, navrhuje úpravu schváleného rozpočetu města na rok 2010, vzhledem k tomu, ţe toto
oddělení nemá na svou činnost vyčleněny ţádné finanční prostředky. Navrhla tedy, aby v rámci schváleného
rozpočtu města Milovice na rok 2010 z poloţky 3429 5229 - Dotace neziskovým a podobným organizacím
města v oblasti kultury a sportu byla převedena částka ve výši 100 tis. Kč do nově vzniklé poloţky 3429 5169Pořádání kulturních a ostatních akcí městem, ze které budou čerpány finanční prostředky na akce pořádané
městem. Dále místostarostka města navrhla přesun mezi jednotlivými schválenými poloţkami na činnost
Městské policie, z důvodu nástupu nových stráţníků a velitele, rovněţ v rámci schváleného rozpočtu města
Milovice na rok 2010
Po projednání návrhů a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 148/2010
Rada města
schválila rozpočtové opatření č. 2/2010/RM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
6. Návrh výše finanční spoluúčasti na vybudování kanalizačních přípojek v části Benátecká Vrutice
Tento bod programu jednání předloţil Ing. Alexandr Černý, pověřený vedením oddělení správy majetku města.
Připomenul, ţe v loňském roce byla zahájena realizace stavby „Splašková kanalizace v části Benátecká
Vrutice“, která bude v letošním roce pokračovat (stavba bude financována z těchto zdrojů : dotace poskytnutá
Ministerstvem zemědělství ČR, dotace poskytnutá Středočeským krajem, zvýhodněný komerční úvěr a vlastní
finanční prostředky z rozpočtu města). Spolu s prováděním této stavby bude v letošním roce zahájena další
stavba „Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice - Kanalizační přípojky“, obě stavby je nutné
z technického hlediska provádět najednou. V případě kanalizačních přípojek se jedná o napojení jednotlivých
nemovitostí (domů případně pozemků) od kanalizačního řadu aţ po revizní šachtu (včetně). Napojení od revizní
šachty k objektům a případné vnitřní rozvody kanalizace si budou plně hradit vlastníci nemovitostí.
Dle uzavřené Smlouvy o dílo jsou celkové náklady na výstavbu 156 ks přípojka celkem 3.240.000,- Kč včetně
DPH, tj. cca 20.770,- Kč na 1 přípojku.

Oddělení správy majetku města navrhuje finanční spoluúčast vlastníků připojovaných nemovitostí (pozemků)
takto :
-přípojka k samostatnému rodinnému domu, nebo k rodinnému domu se dvěma bytovými jednotkami
(dvougenerační domy), ve výši 8.000,- Kč včetně DPH
-přípojka k rodinnému, nebo bytovému domu se třemi a více bytovými jednotkami, ve výši 4.000,- Kč včetně
DPH za kaţdou bytovou jednotku
-přípojka k nemovitostem fyzických podnikajících osob, nebo právnických osob ve výši 12.000,- Kč včetně DPH
V případě schválení tohoto návrhu budou celkové náklady na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši
3.240.000,- Kč včetně DPH hrazeny takto :
- náklady ve výši 1.250.000,- Kč včetně DPH budou uhrazeny finanční spoluúčastí vlastníky připojovaných
nemovitostí (pozemků)
- zbývající část nákladů ve výši 1.990.000,- Kč včetně DPH (+ případné objektivně vzniklé a vzájemně
odsouhlasené vícenáklady) bude hrazena z rozpočtu města Milovice.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 149/2010
Rada města
a) doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast vlastníků připojovaných nemovitostí (domů případně pozemků)
v Milovicích část Benátecká Vrutice na financování kanalizačních přípojek v rámci stavby „Splašková
kanalizace v části Benátecká Vrutice - Kanalizační přípojky“ - jedná se o napojení jednotlivých nemovitostí
(domů případně pozemků) od kanalizačního řadu aţ po revizní šachtu (včetně) takto:
-přípojka k samostatnému rodinnému domu, nebo k rodinnému domu se dvěma bytovými jednotkami
(dvougenerační domy), ve výši 8.000,- Kč včetně DPH
-přípojka k rodinnému, nebo bytovému domu se třemi a více bytovými jednotkami, ve výši 4.000,- Kč včetně
DPH za kaţdou bytovou jednotku
-přípojka k nemovitostem (pozemků) fyzických podnikajících osob, nebo právnických osob ve výši 12.000,- Kč
včetně DPH
b) doporučuje ZM schválit termín pro uhrazení celkové výše podílu spoluúčasti vlastníků připojovaných
nemovitostí (domů případně pozemků) v Milovicích části Benátecká Vrutice na financování kanalizačních
přípojek v rámci stavby „Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice - Kanalizační přípojky“ takto:
podíl muţe být uhrazen i formou splátek a to tak, aby poslední splátka byla uhrazena nejpozději ke dni 31.10.
2010, v případě neuhrazení podílu spoluúčasti v tomto termínu si budou vlastníci připojovaných nemovitostí
zajišťovat vybudování přípojek sami na vlastní náklady v plné výši
c) uloţila oddělení správy majetku města připravit návrh Rozpočtového opatření - zařazení stavby „Splašková
kanalizace v části Benátecká Vrutice - Kanalizační přípojky“ do rozpočtu města na rok 2010 a předloţit ho
ke schválení Zastupitelstvu města
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
7. Ţádosti o udělení souhlasu s pouţitím informací z dokumentu „Koncepce rozvoje města Milovice
v letech 2004 - 2014“.
Pna F. B., Veronské náměstí 594, 109 00 Praha 10 a pan J. Z., Braniborská 562A, 289 23 Milovice část Mladá
poţádali o souhlas s pouţitím informací z dokumentu „Koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004 2014“, které by chtěli vyuţít ke zpracování svých diplomových a bakalářských prací.
Po projednání ţádostí, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 150/2010
Rada města
a)uděluje souhlas, panu F. B.,Veronské náměstí 594, 109 00 Praha 10, s pouţitím informací k diplomové práci
na téma „Rozvoj města Milovice po roce 1989“ z dokumentu „Koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004
- 2014“
b)uděluje souhlas, panu J. Z., Braniborská 562 A, 289 23 Milovice část Mladá, s pouţitím informací
k bakalářské práci na téma „Profil města a SWOT analýza“ z dokumentu „Koncepce rozvoje města Milovice
v letech 2004 - 2014“
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
8. Ţádost o sníţení poplatku za uţívání velkého sálu Kulturního domu ul. 5. května č.p. 101 část Milovice
Pan M. Č., zástupce Cestovní kanceláře a.s., Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, projevil zájem pořádat na
velkém sále KD, 5. května č.p. 101 v části Milovice prezentační akci zdravotních potřeb v termínu od 17.5.2010

do 21.5.2010. Vzhledem k tomu, ţe pronájem velkého sálu činí 5.000,-Kč bez DPH/1den, poţádal o sníţení této
částky na 2.000,-Kč.
Po projednání ţádosti a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 151/2010
Rada města
neschválila ţádost pana M. Č., zástupce Cestovní kanceláře a.s., Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, o sníţení
poplatku za uţívání velkého sálu Kulturního domu, ul. 5. května č.p. 101 v části Milovice
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
9. Ţádost o souhlas s pořádáním závodů modelů aut v měřítku 1:10
Pan P. B., prezident občanského sdruţení EREBOS Racing Team, o.s.,Třešňová 1628, 289 22 Lysá nad Labem,
poţádala o souhlas s uspořádání rally závodu modelů aut na elektropohon v měřítku 1:10, v sobotu dne 8.5. 2010
v době od 9:00 do 17:30 hod, v bikrosovém areálu v ul. Školská část Milovice s předpokládanou účastí 55
jezdců. Tento Bikrosový areál je v současné době městem pronajat občanskému sdruţení AMK Bikers EnergyMTB-BMX Klub Milovice, které o této akci bylo informováno a s uspořádáním akce souhlasí.
Po projednání ţádosti, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 152/2010
Rada města
nemá námitek k uspořádání rally závodu modelů aut na elektropohon v měřítku 1:10, který se bude konat
v sobotu dne 8.5. 2010 v době od 9:00 do 17:30 hod, v Bikrosovém areálu v ul. Školská v části Milovice, jehoţ
pořadatelem je občanské sdruţení EREBOS Racing Team, o.s.,Třešňová 1628, 289 22 Lysá nad Labem,
zastoupené prezidentem panem P. B.
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
10. Májová zábava
Místostarostka města předloţila návrh oddělení školství a kultury na uspořádání Májové zábavy, která by se
mohla konat v sobotu dne 1.5. 2010 od 20:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, ul. 5 května č.p. 101
v části Milovice, s tím, ţe pořadatelem bude město Milovice
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijal toto usnesení:
Usnesení č. 153/2010
Rada města
schválila vyčlenění finanční částky ve výši 30.000,- Kč z poloţky 3429 5169 - Pořádání kulturních a ostatních
akcí městem , schváleného rozpočtu města Milovice, na uspořádání Májové zábavy, která se bude konat v sobotu
dne 1.5. 2010 od 20:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, ul. 5 května č.p. 101 v části Milovice a jejímţ
pořadatelem bude město Milovice
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0
11. Připomenutí 65. výročí dne vítězství - ukončení II. světové války dne 8.5. 1945
Rada města, vzhledem k blíţícímu se termínu 65. výročí dne vítězství, tj. osvobození Československa - ukončení
II. světové války v roce 1945, zabezpečuje úpravu Pomníku osvobození (viz usnesení RM č. 102/2010 ze dne
8.3. 2010 a č. 115/2010 ze dne 15.3. 2010 ), v ul. 5. května v části Milovice (pomník je umístěn v zahradě u
budovy Základní školy č.p. 54) s tím, ţe tak jako v loňském roce uctí památku obětí II. světové války poloţením
věnce k tomuto pomníku.
Po diskuzi, RM přijal toto usnesení:
Usnesení č. 154/2010
Rada města
informuje, ţe členové Rady města (tak jako v loňském roce) při příleţitosti 65. výročí Dne vítězství, v sobotu
dne 8.5. 2010 v 10:00 hodin uctí památku obětí II. světové války poloţením věnce k Pomníku osvobození v ul.
5. května v části Milovice
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0

12. Pověření k řízení Městské policie Milovice
Tento bod programu jednání předloţil starosta města. Připomenul, ţe RM svým usnesením č. 111/2010 ze dne
8.3. 2010 schválila uzavření pracovního poměru s panem T. H. na místo stráţníka - velitele Městské policie

Milovice. Vzhledem k tomu, ţe podle zákona o Obecní policii nemůţe funkci velitele vykonávat ten, kdo není
stráţníkem městské policie pan T.H. nastupuje na předepsané školení, v období od 6.4. 2010 do 25.5. 2010, k
výkonu stráţníka navrhl starosta města aby po dobu nepřítomnosti pana T.H. byl řízením Městské policie
Milovice pověřen stráţník M. K.
Po projednání návrhu a po diskuzi, RM přijal toto usnesení:
Usnesení č. 155/2010
Rada města
pověřuje řízením Městské policie Milovice, na období od 1.4. 2010 do 31.5. 2010, stráţníka M. K.
hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel 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

