Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 13/2017
konaného dne 3. 5. 2017 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Miroslava
Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu
Starosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění Rady města
2. Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 10, v č. p. 599, ul. Topolová, Milovice – Mladá
3. Návrh na vyřazení majetku
4. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Milovice za rok 2016 a přerozdělení
zlepšených hospodářských výsledků PO města Milovice za rok 2016
5. Účetní závěrka města Milovice za rok 2016
6. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016
7. Žádost o navýšení kapacity školní družiny ZŠ T. G. Masaryka, příspěvkové organizace
8. Návrh na schválení příspěvku do Fond cestovního ruchu Polabí
9. Žádost o hlášení v místním rozhlase
1. Kontrola plnění Rady města
Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 11/2017 a č. 12/2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 212/2017
Rada města
bere na vědomí informaci starosty města Milovice o plnění usnesení z jednání RM č. 11/2017 a 12/2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu, ul. Topolová, Milovice – Mladá
Starosta města uvedl, že usnesením č. 150/2017, Rady města č. 9/2017 ze dne 5. 4. 2017 bylo schváleno
zveřejnění Záměru na nájem bytu v ul. Topolová, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne 10. 4. 2017 a
v termínu pro podání nabídek bylo doručeno šest nabídek uchazečů:
pořadí
jméno a příjmení
ulice, č. p.
město
1.
M. D.
Milovice
2.
Z. K.
Milovice
3.
K. Č.
Čelákovice
4.
V. K.
Milovice
5.
R. K.
Mochov
6.
K. T.
Milovice
Nabídka je předkládána Radě města k otevření.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 213/2017
Rada města
a) konstatuje, že nabídky uchazečů
pořadí jméno a příjmení
ulice, č. p.
město
1.
M. D.
Milovice
2.
Z. K.
Milovice
3.
K. Č.
Čelákovice
4.
V. K.
Milovice
5.
R. K.
Mochov
6.
K. T.
Milovice
splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu
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b) ukládá Odd. SMM vyzvat V. K., trvale bytem Milovice-Mladá, aby dle Záměru o pronájmu bytu doložila
požadované dokumenty. Po vyhodnocení dokumentů bude uzavřena nájemní smlouva s V. K. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s cenou za m² ve výši 89 Kč/m2. 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. V případě, že
nebudou splněny podmínky, nebo vybraný uchazeč odstoupí od podané nabídky, bude osloven následující
v pořadí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se Mgr. Ondřej Matouš .
3. Návrh na vyřazení majetku
Starosta města uvedl, že Odbor SMMI, Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen Odd. SMM)
předkládá návrh na vyřazení majetku z evidence. Důvodem vyřazení majetku je stáří, opotřebovanost či
poškození a tudíž jeho nefunkčnost. Seznam navrženého majetku k vyřazení je uveden v příloze.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 214/2017
Rada města
a) schvaluje vyřazení předmětů z evidence majetku dle přiložené přílohy,
b) ukládá Odd. SMM provést vyřazení majetku z evidence uvedeného v příloze.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Milovice za rok 2016 a přerozdělení
zlepšených hospodářských výsledků PO města Milovice za rok 2016
Starosta města uvedl, že na základě zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst.8,
písm.w) a prováděcí vyhlášky č. 220/2013 Sb., mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní
závěrky. Rada města Milovice jmenovala členy komise pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky
města Milovice za rok 2016, která připravila i podklady pro schválení účetních závěrek příspěvkových
organizací města Milovice včetně přerozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2016. Účetní závěrka
příspěvkových organizací města a přerozdělení HV PO podléhá schválení radě města. V příloze Vám
předkládám Usnesení komise, tabulky předložených podkladů, hospodářské výsledky PO za rok 2016 a návrhy
na přerozdělení.
Hospodaření příspěvkových organizací města Milovice za rok 2016 bylo projednáno na finančním výboru dne
22. 3. 2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 215/2017
Rada města
a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Milovice za
rok 2016,
b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka
Milovice za rok 2016 dle návrhu komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 216/2017
Rada města
a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola JUVENTA
Milovice-Mladá za rok 2016,
b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
JUVENTA Milovice-Mladá za rok 2016 dle návrhu komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 217/2017
Rada města
schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola U Broučků Milovice za rok 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 218/2017
Rada města
a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Milovice za rok 2016,
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b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Milovice za rok 2016 dle
návrhu komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 219/2017
Rada města
a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milovice-Mladá za
rok 2016,
b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko MiloviceMladá za rok 2016 dle návrhu komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 220/2017
Rada města
a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostička Milovice-Mladá za
rok 2016,
b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kostička MiloviceMladá za rok 2016 dle návrhu komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 221/2017
Rada města
a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Víceúčelové kulturní zařízení Milovice za rok
2016,
b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Víceúčelové kulturní zařízení Milovice
za rok 2016 dle návrhu komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Účetní závěrka města Milovice za rok 2016
Starosta města uvedl, že na základě zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8,
písm. w) a prováděcí vyhlášky č.220/2013 Sb., má město povinnost schvalovat účetní závěrku. Dle prováděcí
vyhlášky musí být závěrka schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje,
tj. do 30. 6. 2017. Rada města jmenovala tříčlennou komisi, která připravila podklady pro schválení účetní
závěrky města Milovice za rok 2016. V příloze máte připojeny tyto podklady:
1. Usnesení komise pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky města Milovice za rok 2016
2. Tabulky předložených podkladů a jejich hodnocení dle hledisek posuzování
3. Tabulka hledisek posuzování
4. Účetní závěrka 2016 zaslaná v elektronické podobě (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Přehled o
peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu – tyto sestavy jsou součástí celé Zprávy o
přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2016).
Účetní závěrka města Milovice za rok 2016 bude projednána na finančním výboru dne 17. 5. 2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 222/2017
Rada města
a) bere na vědomí předloženou účetní závěrku města Milovice za rok 2016,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit předloženou účetní závěrku města Milovice za rok 2016 a převod
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 61 986 047,93 Kč na účet výsledků hospodaření minulých
účetních období.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016
Starosta města uvedl, že na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů, dle § 17 je město povinno zpracovat závěrečný účet po skončení kalendářního roku.
V tomto závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o čerpání účelových fondů, hospodaření
příspěvkových organizací města, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů. Města
jsou dle tohoto zákona povinny dát přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. V našem případě
přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma ATLAS AUDIT s.r.o. Čelákovice dle zákona č.420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s tímto závěrem:
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„Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Milovice za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a
nedostatky. Celá zpráva je součástí závěrečného účtu. Tuto zprávu projednala rada města na svém jednání dne
7. 3. 2017 a přijala k tomu usnesení, které je přílohou této zprávy. Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města na úřední desce a na webových stránkách
města. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,
nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Projednání závěrečného účtu v souladu s výše uvedeným zákonem
se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme město opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily městu škodu.
Města Milovice se týká vyjádření pod bodem a).
Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016 byl projednán finančním výborem dne 19. 4. 2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 223/2017
Rada města
a) bere na vědomí Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016 ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení,
b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit Závěrečný účet města Milovice za rok 2016 ve znění,
které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Žádost o navýšení kapacity školní družiny ZŠ T. G. Masaryka, příspěvkové organizace
Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá Radě města žádost Mgr. L. F., ředitelky základní školy
T. G. Masaryka, příspěvkové organizace, Školská 112, 289 23 Milovice, o navýšení kapacity školní družiny
v souladu s § 146 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon), a to na celkový počet 190 žáků. Žádost o
navýšení kapacity navazuje na počet přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. Součástí žádosti je
souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Nymburk, Palackého
třída 1484/52, 288 02 Nymburk.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 224/2017
Rada města
schvaluje žádost Mgr. L. F., ředitelky základní školy T. G. Masaryka, příspěvkové organizace, Školská 112, 289
23 Milovice, o navýšení kapacity školní družiny v souladu s § 146 a § 150 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon), a to na celkový počet 190 žáků
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Návrh na schválení příspěvku do Fond cestovního ruchu Polabí
Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá Radě města návrh na schválení příspěvku do Fondu cestovního ruchu
Polabí, Zlatý pruh Polabí, o.p.s., Loučeň 1, 289 37 Loučeň, z rozpočtu města – Vnitřní obchod, služby a cestovní
ruch 2144/5169 – Nákup služeb ve výši 8262,- Kč (dle schváleného příspěvku měst a obcí do fondu pro rok
2017, článek 13. – viz příloha). Zlatý pruh Polabí, o.p.s. je právnická osoba registrovaná v rejstříku obecně
prospěšných společností, jejíž cílem je propagace Turistické oblasti Polabí a ke spolufinancování projektů
v oblasti cestovního ruchu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 225/2017
Rada města
schvaluje příspěvek do Fondu cestovního ruchu Polabí, Zlatý pruh Polabí, o.p.s., Loučeň 1, 289 37 Loučeň, z
rozpočtu města – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2144/5169 – Nákup služeb ve výši 8262,- Kč (dle
schváleného příspěvku měst a obcí do fondu pro rok 2017, článek 13. – viz příloha).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Žádost o hlášení v místním rozhlase
Starosta města uvedl, že podatelna MěÚ obdržela dne 2. 5. 2017 žádost paní ředitelky Mgr. L. F. o hlášení
v místním rozhlase. Hlášení se týká akce s názvem „Diashow“, která je pořádaná ve spolupráci s cestovatelem a
fotografem Jiřím Kolbabou a uskuteční se 11. 5. 2017 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 226/2017
Rada města
schvaluje hlášení akce Diashow českého cestovatele, fotografa a spisovatele Jiřího Kolbaby, která se uskuteční
dne 11. 5. 2017 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, s dnem hlášení 9. 5. 2017 a 10. 5. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta 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.
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