Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
USNESENÍ
Usnesení č. 58/2017
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Vedrala a Mgr. Zdeňka Milatu.
Usnesení č. 59/2017
Zastupitelstvo města Milovice
volí do volební a návrhové komise JUDr. Kristýnu Bukovskou a Miroslava Červinku
Usnesení č. 60/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016
3. Účetní závěrka města Milovice za rok 2016
4. Návrh rozpočtového opatření č.5/2017/ZM
5. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1778/1 v k. ú. Milovice nad Labem, přístupného z ul. Italská v
části Mladá
6. Plavecký bazén – studie proveditelnosti
7. Žádost OAD Kolín s.r.o. o ponechání přeplatku k účelu obnovy vozového parku
8. Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – revokace usnesení ZM 2/2017
č. 37/2017 ze dne 20. 3. 2017
9. Finanční výbor
10. Výbor pro realizaci parkovacích zón
11. Kontrolní výbor ZM
12. Diskuze
13. Závěr
Usnesení č. 61/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 3/2017.
Usnesení č. 62/2017
Zastupitelstvo města
a) schvaluje závěrečný účet města Milovice za rok 2016,
b) souhlasí s celoročním hospodařením města Milovice za rok 2016, a to bez výhrad.
Usnesení č. 63/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje 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.
Usnesení č. 64/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje návrh rozpočtového opatření č.5/2017/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
Usnesení č. 65/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje prodej nemovitosti - pozemku parc.č. 1778/39 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem,
o výměře 500 m2 (jedná se o pozemek nezapsaný v katastru nemovitostí, který byl Geometrickým plánem č.
1496-64/2017 oddělen z pozemku parc.č. 1778/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem), z
vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Ivana Soltana, trvale bytem Milovice, Letecká 396/34, PSČ 289 24, pro
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možnost výstavby skladu náhradních dílů a pneumatik, za podmínek uvedených v Záměru o jeho prodeji,
zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 3. 5. 2017 do 18. 5. 2017.
Usnesení č. 66/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje přestávku v době 19:30-19:45 hodin.
Usnesení č. 67/2017
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing.
Radkem Steinhaizlem, Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém
znění,
b) schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu s následujícími parametry
Plavecký bazén s délkou 25m 4-6 drah, saunový svět obsahující alespoň čtyři kabiny saunového světa, vířivku,
relaxační bazén, dětský bazén, brouzdaliště, jeden tobogán
c) zadání zpracování projektové dokumentace bude předcházet zadání aktualizované architektonické studie
projektu a územní studie dotčeného území pakliže ji územní plán požaduje
Usnesení č. 68/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
uzavření Smlouvy o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby,
v systému PID za kalendářní rok 2016 ve výši 6 392,24 Kč. Přeplatek bude dopravcem použit jako dotace na
obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy účelu obnovy vozového parku.
Usnesení č. 69/2017
Zastupitelstvo města
a) revokuje Usnesení ZM 2/2017 č.37/2017 ze dne 20. 3. 2017,
b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 4/2016
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost:
 ve výši 255.000 Kč Target sportu Milovice na celoroční činnost sportovního klubu.
 ve výši 71.297 Kč ALPICI, z. s. na celoroční provoz horolezeckého klubu a údržbu lezeckých stěn
 ve výši 70.000 Kč MHK Milovice na celoroční provoz házenkářského sportovního klubu.
 ve výši 219.500 Kč Sokola Milovice na celoroční činnost a provoz sokola.
 ve výši 66.710 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Milovice na celoroční provoz sboru.;
 ve výši 65.000 Kč Taekwon-do IFT Milovice, z. s. na celoroční provoz sportovního klubu.
 ve výši 631.000 Kč AFK Milovice na celoroční provoz fotbalového klubu a na údržbu a provoz
městského stadionu

Usnesení č. 70/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí Zápis č. 5/2017 ze dne 17. 5. 2017, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, v
předloženém znění.
Usnesení č. 71/2017
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání Výboru pro realizaci parkovacích zón Zastupitelstva města ze dne
27. 3. 2017, v předloženém znění,
b) ukládá vedoucímu Odboru správy majetku města a investic oslovit vlastníky velkých parkovišť v ul.
Topolová (Context), v ul. Komenského (Zdeněk Franěk a Obec Stará Lysá), s nabídkou jednání o prodeji
parkovišť do vlastnictví Města Milovice.
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Usnesení č. 72/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí Zápis č. 2/2017 ze dne 23. 3. 2017, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta města Milovice:

Ing. Vladimír Vedral…………………..

Ing. Milan Pour…………………

Mgr. Zdeněk Milata ………………………….
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Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
Zápis č. 4/2017
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 4/2017, konaného v pondělí dne 19. 6. 2017
od 18.00 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508
Přítomni: viz presenční listina
Jednání zahájil v 18.00 hodin starosta města Milovice, Ing. Milan Pour. Přivítal přítomné a konstatoval splnění
všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného jednání Zastupitelstva města podle jednacího řádu
Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Následně starosta města konstatoval, že z 15-ti zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli přítomno 14
členů Zastupitelstva města Milovice. Omluvil se pan Jiří Fiala. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice
schopné usnášení ve všech bodech programu.
Starosta města upozornil všechny přítomné, že celý průběh veřejného jednání Zastupitelstva města je nahráván
na zvukový záznam.
Následně starosta města Milovice určil zapisovatelku dnešního jednání:
Zapisovatelkou byla určena:
Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Ing. Jiří Hlaváček a Bc. Petr Černý
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé:
Ing. Vladimír Vedral a Mgr. Zdeněk Milata.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 58/2017
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Vedrala a Mgr. Zdeňka Milatu.
Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Patrik Roth, Ing. Aleš Smeták,
Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 2 (Ing. Vladimír Vedral, Radek Wenzl)
Návrh byl schválen.
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do volební a návrhové komise byli zvoleni zastupitelé:
JUDr. Kristýna Bukovská a Miroslav Červinka
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 59/2017
Zastupitelstvo města Milovice
volí do volební a návrhové komise JUDr. Kristýnu Bukovskou a Miroslava Červinku
Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, Ing.
Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth, Ing. Aleš Smeták, Lukáš
Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Kristýna Bukovská, Radek Wenzl)
Návrh byl schválen.
Starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva města č. 3/2017, ze
dne 9. 5. 2017, byl vyhotoven dne 11. 5. 2017 a téhož dne byl rozeslán členům Zastupitelstva města
k připomínkování. Stanovený termín pro připomínky byl čtvrtek 18. 5. 2017 do 10:00 hodin. Ve stanoveném
termínu byla doručena jedna připomínka, a to od paní Mgr. Ludmily Šimkové. Připomínka byla zapracována do
zápisu. Zápis byl ověřovateli odsouhlasen dne 23. 5. 2017 a téhož dne zveřejněn na webových stránkách města
Milovice.
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Starosta města předložil program veřejného jednání Zastupitelstva města č. 4/2017:
Návrh programu jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016
3. Účetní závěrka města Milovice za rok 2016
4. Návrh rozpočtového opatření č.5/2017/ZM
5. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1778/1 v k. ú. Milovice nad Labem, přístupného z ul. Italská v
části Mladá
6. Plavecký bazén – studie proveditelnosti
7. Žádost OAD Kolín s.r.o. o ponechání přeplatku k účelu obnovy vozového parku
8. Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – revokace usnesení ZM 2/2017
č. 37/2017 ze dne 20. 3. 2017
9. Finanční výbor
10. Výbor pro realizaci parkovacích zón
11. Kontrolní výbor ZM
12. Diskuze
13. Závěr
Dále se pan starosta dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva návrh na doplnění programu.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 60/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016
3. Účetní závěrka města Milovice za rok 2016
4. Návrh rozpočtového opatření č.5/2017/ZM
5. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1778/1 v k. ú. Milovice nad Labem, přístupného z ul. Italská v
části Mladá
6. Plavecký bazén – studie proveditelnosti
7. Žádost OAD Kolín s.r.o. o ponechání přeplatku k účelu obnovy vozového parku
8. Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – revokace usnesení ZM 2/2017
č. 37/2017 ze dne 20. 3. 2017
9. Finanční výbor
10. Výbor pro realizaci parkovacích zón
11. Kontrolní výbor ZM
12. Diskuze
13. Závěr
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Starosta přistoupil k přednesení prvního bodu jednání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2017.
1. Kontrola plnění usnesení ZM
Starosta města předložil členům Zastupitelstva města Kontrolu plnění usnesení ZM.
Usnesení č. 45/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Návrh Rozpočtového opatření č.4/2017/ZM
3. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1416/1 v k. ú. Benátecká Vrutice, přístupného z ul. Vrutická v
části Mladá
4. Návrh na prodej nemovitostí-pozemků parc. č. st. 140/2, 140/3 a 219 (včetně stavby bez čp/če - garáž),
postavené na tomto pozemku, v části Benátecká Vrutice
5. Návrh na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti GRADIUS GROUP s.r.o. parc. č. 670, 689/2 a 689/3
(v ul. Dukelská, část Milovice) za pozemek ve vlastnictví města Milovice parc. č. 1381/1 (v ul. Topolová,
část Mladá)
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6. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 77/2016 ze dne 28. 11. 2016, ve věci odkoupení
vlastnického podílu o velikosti 5/12 k pozemku parc. č. 1340/8 v k. ú. Benátecká Vrutice
7. OZV č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad – stanovisko k právnímu rozboru
8. Žádost o změnu využití položky 5011 – Platy zaměstnanců schváleného rozpočtu na rok 2017
9. Návrh na schválení pověření zástupce k zastupování města Milovice na jednání řádné Valné hromady,
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a jmenování člena dozorčí rady Valné hromady
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
10. Výbor pro realizaci parkovacích zón
11. Finanční výbor ZM
12. Kontrolní výbor ZM
13. Diskuze
14. Závěr
Plnění: Program č. 3/2017 Zastupitelstva města byl vyvěšen dne 28. 4. 2017 na úřední desce a webových
stránkách města Milovice.
Usnesení č. 46/2017
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 2/2017,
b) ukládá Radě města, aby uložila Komisi pro kulturu sport a školství zpracovat návrh rozdělení zbylých
finančních prostředků dle usnesení ZM č. 37/2017, a to do 29. 5. 2017, pokud Komise pro kulturu sport a
školství toto nesplní, ukládá starostovi města svolat pracovní zastupitelstvo k vyřešení této problematiky a to tak,
aby se toto zastupitelstvo konalo před řádným jednáním Zastupitelstva města v červnu.
Plnění: Tento bod bude předložen na jednání ZM č. 4/2017 dne 19. 6. 2017.
Usnesení č. 47/2017
Zastupitelstvo města
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017/RM a č. 3/2017/RM.
Plnění: Rozpočtové opatření bylo zaúčtováno dne 15. 5. 2017 a téhož dne zveřejněno na webových stránkách.
Usnesení č. 48/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje prodej nemovitosti - části pozemku parc.č. 1416/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 42 m2
(přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) v k.ú. Benátecká Vrutice, v části Mladá,
pro možnost umístění nové blokové trafostanice TS NB_0314, v rámci připravované stavby „Milovice, Armádní,
kabely NN pro p.č. 541“, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29
035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za podmínek uvedených v Záměru o
jeho prodeji, zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 6. 3. 2017 do 27. 3. 2017, to je:
 prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, ve které budou, mimo jiné,
uvedeny tyto podmínky:
- kupní cena za 1m2 pozemku je stanovena ve výši 950,00 Kč (podle Znaleckého posudku č.
4807/002/17 ze dne 10. 1. 2017, zpracovatel posudku J. L.),
- přesná výměra pozemku bude stanovena Geometrickým plánem, po dokončení výše uvedené stavby,
- vlastní Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti (6) kalendářních měsíců po dokončení stavby,
respekt. po vydání kolaudačního souhlasu s jejím užíváním, příslušným Stavebním úřadem,
- kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Znaleckého posudku, Geometrického plánu, Kupní smlouvy,
Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní poplatek spojený
s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Plnění: Výpis usnesení Zastupitelstva města byl zaslán dne 11. 5. 2017, prostřednictvím emailu.
Usnesení č. 49/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje prodej nemovitostí-pozemků parc.č. st. 140/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, parc.č. st.
140/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a parc.č. st. 219 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2
(včetně stavby bez čp/če - garáž postavené na pozemku), vše v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města
Milovice do podílového vlastnictví M. L., trvale bytem Lysá nad Labem (bude vlastníkem podílu o velikosti
1/3), J. L., trvale bytem Milovice (bude vlastníkem podílu o velikosti 1/3) a H. U., trvale bytem Lysá nad Labem
(bude vlastníkem podílu o velikosti 1/3), za podmínek uvedených v Záměru o jejich prodeji, zveřejněném na
Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 30. 3. 2017 do 18. 4. 2017, to je:
 celková kupní za všechny nemovitosti je stanovena ve výši 88 800,- Kč [(kupní cena za pozemky parc.č. st.
140/2, 140/3 a 219 ve výši 43 800,- Kč (600,- Kč/m2), je stanovena podle Znaleckého posudku o obvyklé ceně
nemovitosti č. 5481/2/2017 ze dne 5. 1. 2017, zpracovatel Ing. D. L., kupní cena za stavbu bez čp/če - garáž,
postavenou na pozemku parc.č. st 219 ve výši 45 000,- Kč, je stanovena podle Znaleckého posudku č.
5510/31/2017 ze dne 20. 2. 2017, zpracovatel Ing. D. L.f],
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 náklady spojené s prodejem nemovitostí hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku č.
5481/2/2017 ze dne 5. 1. 2017 ve výši 5 808,- Kč, náklady na zpracování Znaleckého posudku č. 5510/31/2017
ze dne 20. 2. 2017 ve výši 3 630,- Kč, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o
převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu
vlastnického práva v katastru nemovitostí),
 plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se mění
zákonné opatření č. 340/2013 Sb., Senátu ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí,
 Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení
celkové kupní ceny.
Plnění: Smlouva o prodeji byla podepsaná dne 22. 5. 2017. Kupní cena byla zaplacena dne 27. 5. 2017. Dne 29.
5. 2017 byl podán návrh na vklad do KN.
Usnesení č. 50/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje uzavření Směnné smlouvy jejímž předmětem je směna nemovitostí ve vlastnictví společnosti
GRADIUS GROUP s.r.o., IČ 246 90 228, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách 1596/25, PSČ 110 00,
tj. pozemků parc.č. 670 zastavěná plocha a nádvoří-společný dvůr o výměře 533 m2, parc.č. 689/2 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 1600 m2 a parc.č. 689/3 ostatní plocha-ostatní komunikace výměře 383 m2,
vše v k.ú. Milovice nad Labem, za nemovitost ve vlastnictví města Milovice, tj. pozemek parc.č. 1381/1 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 3 125 m2, v k.ú. Benátecká Vrutice ve znění, které bylo uvedeno v Záměru o jejím
uzavření, zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 10. 4. 2017 do 26. 4. 2017.
Plnění: Výpis usnesení Zastupitelstva města byl zaslán dne 15. 5. 2017, prostřednictvím emailu. Směnná
smlouva dosud nepodepsána – je nutné čekat na změnu v Obch. Rejstříku (firma mění název).
Usnesení č. 51/2017
Zastupitelstvo města
a) revokuje své usnesení č. 77/2016/ZM, ze dne 28. 11. 2016,
b) schvaluje odkoupení vlastnického podílu o velikosti 5/12 k pozemku parc. č. 1340/8 v k. ú. Benátecká
Vrutice, ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 3 142 m2, z vlastnictví Miloše Šubrta, trvale bytem Lysá
nad Labem, Tyršova 227/11, PSČ 289 22 do vlastnictví Města Milovice, za těchto podmínek:
- kupní cena je stanovena ve výši 39 250 Kč (tj. 30,00 Kč/m2, podle Znaleckého posudku č. 3727/ 7/17, ze
dne 28. 2. 2017, o ceně v čase a místě obvyklé pozemku parc.č. 1340/8 v k.ú. Benátecká Vrutice, zpracovatel
Ing. Karel Kugler),
- město uhradí správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru
nemovitostí,
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude město jako kupující, v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.,
kterým se mění zákonné opatření č. 340/2013 Sb., Senátu ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí.
Plnění: Výpis usnesení Zastupitelstva města byl zaslán dne 15. 5. 2017. Bez odezvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí právní rozbor Ministerstva vnitra a stanovisko k právnímu rozboru obecně závazné vyhlášky
č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad právního zástupce města,
b) trvá na původním znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad, schváleného dne
23. 1. 2017.
Plnění: Informace o nepřijetí usnesení byla odeslána Ministerstvu vnitra dne 16. 5. 2017, prostřednictvím datové
schránky.
Usnesení č. 52/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje žádost o změnu využití položky 5011 – Platy zaměstnanců schváleného rozpočtu na rok 2017
příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Školská 112, 289 23 Milovice, která je přílohou tohoto
usnesení.
Plnění: Výpis usnesení Zastupitelstva města byl zaslán dne 11. 5. 2017, prostřednictvím emailu.
Usnesení č. 53/2017
Zastupitelstvo města
a) ruší pověření pana Ing. Vladimíra Vedrala, k zastupování města Milovice na jednáních řádných Valných
hromad společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, ke dni
schválení tohoto usnesení,
b) pověřuje JUDr. Kristýna Bukovskou, jako zástupce města, v souladu s § 84 čl. 1 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, zastupováním města Milovice na jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk s platností pověření do 31. 12. 2018,
c) schvaluje návrh na jmenování Ing. Vladimíra Vedrala členem dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk.
Plnění: Výpis usnesení Zastupitelstva města byl zaslán dne 16. 5. 2017, prostřednictvím datové schránky.
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Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 61/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 3/2017.
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo panu místostarostovi Ing. Jiřímu Hlaváčkovi.
2. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2016
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček 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: „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, Radou
města dne 3. 5. 2017 a dne 9. 5. 2017 byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města Milovice.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 223/2017, ze dne 7. 6. 2017:
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.
Vztah k rozpočtu:
Nesouvisí s rozpočtem.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 62/2017
Zastupitelstvo města
a) schvaluje závěrečný účet města Milovice za rok 2016,
b) souhlasí s celoročním hospodařením města Milovice za rok 2016, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
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Pan starosta předal slovo panu místostarostovi Ing. Jiřímu Hlaváčkovi.
3. Účetní závěrka města Milovice za rok 2016
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček 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 byla projednána v radě města dne 3. 5. 2017 a na finančním výboru
dne 17. 5. 2017.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 80/2017:
jmenuje členy komise pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky města Milovice za rok 2016 v tomto
složení:
Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města
Marcela Pokorná – vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Usnesení RM č. 223/2017
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.
Vztah k rozpočtu:
Nesouvisí s rozpočtem.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 63/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje 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 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo místostarostovi Ing. Jiřímu Hlaváčkovi.
4. Návrh rozpočtového opatření č.5/2017/ZM
Starosta města předložil členům zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření:
Příjmy:
Přijaté dotace:
4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
Jedná se o přijatou dotaci z Úřadu práce na asistenty prevence kriminality. Tato dotace je zároveň zařazena i na
stranu výdajů pod Městskou policii.
4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ZŠ T. G. Masaryka obdržela dotaci z MŠMT ČR. Jedná se o průtokovou dotaci, která je zároveň zařazena i na
stranu výdajů.
4216 – Ostatní investiční transfery (MŽP)
Město Milovice získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí na „Snížení energetické náročnosti
multifunkčního kulturního zařízení“. 1. část na rok 2017 bude poskytnuta v částce 6.792.430,407 Kč. Čerpání
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této dotace je i na straně výdajové, navýšené o spoluúčast ve výši 10.188.645,60 Kč.
Výdaje běžné:
3322 5171 – Zachování a obnova kulturních památek
V rozpočtu města Milovice na rok 2017 byla schválena částka na pamětní desku-pomník k 2.sv.válce
v Ben.Vrutici. V současné době je však potřeba nechat opravit pomník obětem 1.světové války na pokyn
památkové péče. U této položky dochází pouze k zobecnění názvu, abychom mohli finance použít i na opravy
jiných památek.
3399 5194 – Ostatní záležitosti kultury-dary při vítání občánků,živ.výročí atd.
Jedná se o navýšení položky z důvodu pořízení dárků pro nenadálé návštěvy. Částka se přesouvá z položky 3429
5137: Pořádání kulturních a ost.akcí městem-drobný hmotný dlouhodobý majetek.
3745 5011 – Péče o vzhled obce a veřej.zeleň:Platy zaměstnanců
Z důvodu předpokládaného navýšení zaměstnanců do oddělení technických služeb je potřeba navýšit i mzdové
prostředky včetně odvodů.
Výdaje kapitálové:
2212 6122 – Infrazářič na opravu asfaltových povrchů
Oddělení SMMI navrhuje zakoupení stroje na opravu asfaltových komunikací. Částka bude přesunuta z položky
2212 5171: Silnice-oprava a údržba.
3322 6127 – Busta gen.majora A. Sochora
Jedná se o dokončení pomníku gen.majora A. Sochora. Částka bude přesunuta z položky 3429 5137: Pořádání
kulturních a ost.akcí městem-drobný hmotný dlouhodobý majetek.
3322 6127 – Restaurování skleněné mozaiky
Na základě cenové nabídky na restaurování skleněné mozaiky od neznámého autora na budově bývalého
vojenského skladu léčiv navrhuje kancelář úřadu zařadit do rozpočtu na rok 2017.
5399 6122 – Rozšíření MKDS
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 je v položce 5399-6122 Rozšíření MKDS vyčleněna částka ve výši
600.000,00 Kč. -Vzhledem k tomu, že nabídková cena dle výsledků zadávacího řízení na realizaci akce je ve
výši 905.363,00 Kč vč. DPH (444.535,00 Kč náklady na realizaci „kamerové část“ a 460.828,00 Kč na realizaci
kabelových přípojek pro napájení kamerových bodů), je potřeba tuto položku navýšit o částku 310.000 Kč
5512 6123 – Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky-SDH Milovice
Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky musí město
doložit vlastní náklady (jedná se o 50 % spoluúčast).
Rozpočtovým opatřením se financování mění na schodek ve výši 6.700,5 tis. Kč.
Návrh Rozpočtového opatření bude projednán na jednání finančního výboru dne 14. 6. 2017.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto protinávrhu hlasovat:
Usnesení č. 64/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje návrh rozpočtového opatření č.5/2017/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
Hlasování: pro 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Aleš
Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 1(Radek Wenzl), zdržel se 1 (Patrik Roth)
Návrh byl schválen.
5. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1778/1 v k. ú. Milovice nad Labem přístupného z ulice Italská, v
části Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu s usnesením Rady města č. 195/2017 ze dne 26. 4. 2017 byl, dne 3. 5. 2017,
na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o prodeji nemovitostí - pozemku parc. č. 1778/39 v k. ú.
Milovice nad Labem, v tomto znění (kopie zveřejněného Záměru viz Příloha č. 1):
ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI
pozemku parc.č. 1778/39 ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 500 m2 v k.ú. Milovice nad Labem. Jedná se o
pozemek nezapsaný v katastru nemovitostí, který byl Geometrickým plánem č. 1496-64/2017 oddělen z pozemku
parc.č. 1778/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem, zapsaného na LV č. 1 pro obec Milovice,
katastrální území Milovice nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk.
Jedná se o pozemek přístupný z ulice Italská v části Mladá a jeho poloha je zakreslena v Geometrickém plánu č.
1496-64/2017, jehož kopie který tvoří Přílohu tohoto Záměru.
Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne
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18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše, která je určena jako plocha pro
stavby občanského vybavení-komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), konkrétně OK-3079.
Vzhledem k tomu, že:
a) o odkoupení předmětného pozemku požádal I. S., trvale bytem Milovice, jako majitel sousedního pozemku
parc.č. 1778/28 a stavby č.p. 694-jiná stavba (ve které je umístěna provozovna autoservisu a pneuservisu),
umístěné na pozemku parc.č. 1778/31, pro možnos výstavby skladu náhradních dílů a pneumatik,
b) navrhovaném využití pozemku je v souladu se schváleným Územním plánem Milovic,
c) že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna,
Stanovují se k prodeji tyto podmínky:
 kupujícím bude I. S., trvale bytem Milovice,
- předmětný pozemek bude využit pro výstavbu skladu náhradních dílů a pneumatik,
- kupní cena za 1m2 pozemku je stanovena ve výši 550,00 Kč (podle Znaleckého posudku č.
5446/211/2016, ze dne 10. 11. 2016, o obvyklé ceně pozemku, zpracovatel posudku Ing. D. L.),
- náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o obvyklé
ceně nemovitosti ve výši 5 082,00 Kč, náklady na zpracování Geometrického plánu pro oddělení předmětné části
pozemku a vytyčení vlastnické hranice pozemku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové
řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o
převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí),
- Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení
celkové kupní ceny,
- plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se mění
zákonné opatření č. 340/2013 Sb., Senátu ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí,
- kupující bere na vědomí, že se předmětný pozemek nacházejí na území bývalého vojenského prostoru a proto
před prováděním stavebních prací, nebo terénních úprav, musí na své náklady zajistit provedení pyrotechnického
průzkumu pozemku,
- kupující bere na vědomí, že při provádění zemních prací mohou být odkryty zbytky základů staveb, které
mohly být na předmětném pozemku v minulosti postaveny a že jejich případné odstranění zajistí na své náklady,
- kupující bere na vědomí, že v předmětném pozemku mohou být uloženy neevidované (nefunkční) podzemní
inženýrské sítě a že jejich případné odstranění zajistí na své náklady,
- kupující bere na vědomí, že před využitím pozemku je nutné jeho vyčištění od navezené suti a odstranění
drobných neudržovaných dřevin (tzv. náletových dřevin), které zajistí na své náklady.
V případě, nějakého dalšího zájemce o odkoupení předmětného pozemku je nutné, aby svou nabídku podal
písemně v zalepené obálce, s uvedením adresy zájemce a označené:
„NABÍDKA - Prodej pozemku parc.č. 1778/39 v k.ú. Milovice nad Labem - NEOTEVÍRAT“
Nabídka musí obsahovat:
 pro město výhodnější kupní cenu za 1 m2 pozemku, to je cenu vyšší než 550,00 Kč a způsob její úhrady,
 popis záměru, ke kterému chce předmětný pozemek využít, který bude v souladu se schváleným Územním
plánem Milovic.
Pro úhradu nákladů spojených s prodejem pozemku, úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a podání Návrhu na
vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí platí shora uvedené podmínky.
Termín pro doručení nabídek, námitek nebo připomínek k Záměru skončil dne 18. 5. 2017 (čtvrtek) ve 12:30
hodin v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná jiná nabídka, žádná
připomínka ani námitka.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku schválit, viz Usnesení RM č.
233/2017, ze dne 24. 5. 2017.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 345/2016, ze dne 22. 6. 2016
Usnesení RM č. 30/2017, ze dne 25. 1. 2017
Usnesení RM č. 195/2017, ze dne 26. 4. 2017
Usnesení RM č. 233/2017, ze dne 24. 5. 2017
Stanovisko k návrhu:
Odd. investic nechalo zpracovat Znalecký posudek o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1778/1, podle kterého je
cena za 1m2 pozemku stanovena ve výši 550,00 Kč. Kopie Znaleckého posudku č. 5446/211/2016, ze dne 10. 11.
2016, zpracovatel Ing. Dagmar Leebová, jako znalec jmenovaný rozhodnutím městského soudu v Praze ze dne
31.8. 1994, č.j. Spr. 1082/94 pro základní obor ekonomika v odvětví ceny a odhady se zvl. specializací
nemovitosti, viz Příloha č. 2.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena za předmětný pozemek ve výši 275 000,00 Kč (550,00 Kč/m2) bude příjmem do rozpočtu města,
v případě schválení jeho prodeje Zastupitelstvem města a uzavření Kupní smlouvy.
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Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 65/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje prodej nemovitosti - pozemku parc.č. 1778/39 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem,
o výměře 500 m2 (jedná se o pozemek nezapsaný v katastru nemovitostí, který byl Geometrickým plánem č.
1496-64/2017 oddělen z pozemku parc.č. 1778/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem), z
vlastnictví Města Milovice do vlastnictví I. S., trvale bytem Milovice, pro možnost výstavby skladu náhradních
dílů a pneumatik, za podmínek uvedených v Záměru o jeho prodeji, zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice
ve dnech od 3. 5. 2017 do 18. 5. 2017.
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Pan starosta navrhl 15 minutovou přestávku.
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 66/2017
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje přestávku v době 19:30-19:45 hodin.
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
6. Plavecký bazén – studie proveditelnosti
Starosta města předkládá studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing.
R. S., Relaxsolution s. r. o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224. Předmětem studie je posouzení
proveditelnosti záměru realizace výstavby krytého plaveckého bazénu, případně s doprovodnými službami, které
by rozšířily nabídku služeb pro zákazníky a zároveň by pomohly zlepšit ekonomiku provozu. Obsahem studie j
struktura budoucích služeb, ekonomika provozu, identifikace slabých a rizikových míst projektu dle
definovaných variant možného řešení zařízení a plánovaného rozsahu služeb. Cílem dokumentu je vytvoření
podkladu pro návrh nového zařízení, které vytvoří pro město Milovice a spádovou oblast atraktivní místo pro
vodní sporty a relaxaci zacílené na široké spektrum zákazníků. Zároveň bylo cílem navrhnout zařízení tak, aby
provozní náklady do budoucna nezatěžovaly rozpočet města Milovice. Studie proveditelnosti posuzuje možné
varianty řešení po stránce investiční, provozně nákladové a z pohledu možných tržeb. Jednotlivé varianty se
odlišují především rozsahem nabízených služeb a výši nutných investičních prostředků na zrealizování
jednotlivých variant řešení.
- Varianta 1 – Plavecký bazén s délkou 25 m + Saunový svět
- Varianta 2 - Plavecký bazén s délkou 25 m + Saunový svět + Víceúčelová část s bazénem pro relaxaci či
výuku s jedním tobogánem
- Varianta 3 – Saunový svět
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 703/2016:
rozhoduje, v souladu s bodem g) s čl. 6 směrnice Města Milovice č. 8/2016 Pro zadávání zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi“, o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na realizaci akce„ Zpracování Feasibility study a Koncepční studie výstavby bazénu v
Milovicích“, kterou je nabídka uchazeče Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9, 143 00 Praha 4, IČ 04556224,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s celkovou cenou ve výši 350 900 Kč
s DPH.
Usnesení RM č. 279/2017, ze dne 7. 6. 2017:
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing.
Radkem Steinhaizlem, Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém
znění,
b) předkládá a doporučuje ZM schválit zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dle studie
proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami ve variantě 2- plavecký bazén s délkou 25m +
saunový svět + víceúčelová část s bazénem pro relaxaci či výuku s jedním tobogánem.
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Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah rozpočtu:
Náklady na zpracování projektové dokumentace budou uhrazeny z rozpočtu schváleného rozpočtu města
Milovice na rok 2017 z položky 3636-5169 Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky.
K předložené důvodové zprávě starosta města přednesl návrh usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění,
b) schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu s následujícími parametry
Plavecký bazén s délkou 25m 4-6 drah, saunový svět obsahující alespoň čtyři kabiny saunového světa, vířivku,
relaxační bazén, dětský bazén, brouzdaliště, jedem tobogán,
c) zadání zpracování projektové dokumentace bude předcházet zadání aktualizované architektonické studie
projektu a územní studie dotčeného území pakliže ji územní plán požaduje.
Zastupitel města pan Radek Wenzl vznesl protinávrh ve znění:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění.
Zastupitel města pan Lukáš Pilc vznesl další protinávrh ve znění:
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění,
b) odkládá rozhodnutí o zpracování dokumentace po zhotovení strategického plánu rozvoje města.
Zastupitel města Ing. Aleš Smeták vznesl další protinávrh ve znění:
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění, s tím že lokalita
Ostravská není definitivní a budou zváženy další lokality,
b) odkládá rozhodnutí o zpracování dokumentace po zhotovení strategického plánu rozvoje města,
c) zadání zpracování projektové dokumentace bude předcházet zadání aktualizované architektonické studie
projektu a územní studie dotčeného území pakliže ji územní plán požaduje.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o předložených protinávrzích hlasovat v tomto pořadí:
Protinávrh předložený zastupitelem města Ing. Alešem Smetákem
Návrh usnesení:
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění, s tím že lokalita
Ostravská není definitivní a budou zváženy další lokality,
b) odkládá rozhodnutí o zpracování dokumentace po zhotovení strategického plánu rozvoje města,
c) zadání zpracování projektové dokumentace bude předcházet zadání aktualizované architektonické studie
projektu a územní studie dotčeného území pakliže ji územní plán požaduje.
Hlasování: pro 2 (Patrik Roth, Ing. Aleš Smeták) proti 0, zdržel se 12 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav
Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček,
Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Radek Wenzl, Lukáš Pilc, František Vágner)
Návrh nebyl schválen.
Protinávrh předložený zastupitelem města panem Lukášem Pilcem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění,
b) odkládá rozhodnutí o zpracování dokumentace po zhotovení strategického plánu rozvoje města.
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Hlasování: pro 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Patrik Roth, Radek Wenzl, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0,
zdržel se 9 (Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Milan
Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Aleš Smeták)
Návrh nebyl schválen.
Protinávrh předložený zastupitelem města panem Radkem Wenzlem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění,
Hlasování: pro 5 (Patrik Roth, Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 9
(Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr. Kristýna Bukovská,
Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral)
Návrh nebyl schválen.
Návrh předložený starostou města Ing. Milanem Pourem
Usnesení č. 67/2017
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí studii proveditelnosti akce Plavecký bazén s doplňkovými službami, zpracovanou Ing. R. S.,
Relaxsolution s.r.o., Komořanská 2065/9 143 00 Praha 4, IČ: 04556224, v přiloženém znění,
b) schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu s následujícími parametry
Plavecký bazén s délkou 25m 4-6 drah, saunový svět obsahující alespoň čtyři kabiny saunového světa, vířivku,
relaxační bazén, dětský bazén, brouzdaliště, jeden tobogán,
c) zadání zpracování projektové dokumentace bude předcházet zadání aktualizované architektonické studie
projektu a územní studie dotčeného území pakliže ji územní plán požaduje
Hlasování: pro 8(Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing.
Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral) proti 1 (Radek Wenzl), zdržel se 5.
(Mgr. Ludmila Šimková, Patrik Roth, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner).
Návrh byl schválen.
7. Žádost OAD Kolín s.r.o. o ponechání přeplatku k účelu obnovy vozového parku
Starosta města uvedl, že společnost OAD Kolín s.r.o. podala žádost o ponechání přeplatku k účelu obnovy
vozového parku a předložila Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku
veřejné služby. Předmětem smlouvy je využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku
veřejné služby v systému PID za kalendářní rok 2016 ve výši 6 392,24 Kč. Přeplatek bude dopravcem použit
jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy za účelem obnovy
vozového parku.
Dosavadní přijatá usnesení
Usnesení ZM č. 82/2016 ze dne 28. 11. 2016
schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
uzavření Smlouvy o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby,
v systému PID za kalendářní rok 2015 ve výši 15 121,11 Kč. Přeplatek bude dopravcem použit jako dotace na
obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy účelu obnovy vozového parku.
Usnesení RM č. 246/2017 ze dne 24. 05. 2017
a) bere na vědomí návrh Smlouvy o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku
veřejné služby, kterou uzavírá Město Milovice a Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.,
b) doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů uzavření Smlouvy o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku
veřejné služby, v systému PID za kalendářní rok 2016 ve výši 6 392,24 Kč. Přeplatek bude dopravcem použit
jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy účelu obnovy vozového
parku.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno
Vztah rozpočtu:
Rozpočet pro rok 2017 nebude dotčen.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
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Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 68/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
uzavření Smlouvy o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby,
v systému PID za kalendářní rok 2016 ve výši 6 392,24 Kč. Přeplatek bude dopravcem použit jako dotace na
obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy účelu obnovy vozového parku.
Hlasování: pro 9 (Miroslav Červinka st., Bc. Petr Černý, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej
Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 1 (JUDr. Kristýna
Bukovská), zdržel se 4 (Mgr. Ludmila Šimková, Mgr. Zdeněk Milata, Patrik Roth, Radek Wenzl).
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo 1. místostarostovi Mgr. Ondřeji Matoušovi.
8. Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – revokace usnesení ZM 2/2017
č. 37/2017 ze dne 20. 3. 2017
1.místostarosta města města uvedl, že návrh na přerozdělení celoročních dotací je předkládán v souladu s
usnesením ZM č.46/2017 ze dne 09.05.2017. Dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2017 budou čerpány
z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu –
celoroční činnost, podle směrnice č.4/2016 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1
celoroční činnost. Dotace byly upraveny ve stejné položce u všech organizací tak, aby byla zachována linie
zkrácení dotace pro všechny organizace tzn. nelze využít poskytnuté finanční prostředky na nákup dresů a
úhradu nákladů na soustředění. Při podpisu dodatku smlouvy musí organizace dodat upravené rozpočtové
položky dle schválené celkové výše dotace.
 v celkové výši 255.000 Kč – vyplaceno: 130.000 Kč, doplatek: 125.000 Kč Target sportu Milovice na
celoroční činnost sportovního klubu
 v celkové výši 71.297 Kč - vyplaceno: 51.510 Kč, doplatek: 19.787 Kč ALPICI, z. s. na celoroční
provoz horolezeckého klubu a údržbu lezeckých stěn
 v celkové výši 70.000 Kč - vyplaceno: 60.000 Kč, doplatek: 10.000 Kč MHK Milovice na celoroční
provoz házenkářského sportovního klubu
 v celkové výši 219.500 Kč - vyplaceno: 209.000 Kč, doplatek: 10.500 Kč Sokola Milovice na celoroční
činnost a provoz sokola
 v celkové výši 66.710 Kč - vyplaceno: 51.510 Kč, doplatek: 15.200 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Milovice na celoroční provoz sboru
 v celkové výši 65.000 Kč - vyplaceno: 25.000 Kč, doplatek: 40.000 Kč Taekwon-do IFT Milovice, z. s.
na celoroční provoz sportovního klubu
 v celkové výši 631.000 Kč - vyplaceno: 531.000 Kč, doplatek: 100.000 Kč AFK Milovice na celoroční
provoz fotbalového klubu a na údržbu a provoz městského stadionu
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 110/2017
c) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 4/2016
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost:
 ve výši 25.000 Kč Taekwon-do IFT Milovice, z. s.na celoroční provoz sportovního klubu. Dotace se
snižuje v položce 1.1.3. Běžecký pás, tatami, žebřiny, stojan náklady v plné výši. Ostatní položky
zůstávají v požadované výši,
d) bere na vědomí a doporučuje ZM poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429
5229 - Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu –celoroční činnost,
podle směrnice č. 4/2016 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice–Program č.1.celoroční činnost:
 ve výši 130.000 Kč Target sportu Milovice na celoroční činnost sportovního klubu. Dotace se snižuje v
položce 1.1.4. Vybavení do 40.000 Kč v plné výši, v položce 1.2.3. Cestovné v plné výši, v položce
1.2.4. Nájemné na 115.000 Kč. Ostatní položky zůstávají v požadované výši;
 ve výši 51.510 Kč ALPICI, z. s. na celoroční provoz horolezeckého klubu a údržbu lezeckých stěn –
veřejného sportoviště s podmínkou že požadovanou výbavu (položka žádosti 1.1.3. Lezecký materiál)
nakoupí a bude se podílet 50 % z vlastních zdrojů. Dotace se snižuje v položce 1.1.3. 75.000 Kč Lezecký materiál na výši 43.965 Kč s podmínkou, že požadovanou výbavu ve výši 87.394 Kč nakoupí a
50 % uhradí z vlastních zdrojů -zohledněna výše členských příspěvků (84,50 Kč/rok); ve stejné položce
21.400 Kč materiál na opravu lezeckých stěn (chyty, struktury, ...) v plné výši. Ostatní položky zůstávají
v požadované výši;
15



ve výši 60.000 Kč MHK Milovice na celoroční provoz házenkářského sportovního klubu. Dotace se
snižuje v položce 1.1.3. Vybavení do 40.000 Kč v plné výši. Ostatní položky zůstávají v požadované
výši;
 ve výši 209.000 Kč Sokola Milovice na celoroční činnost a provoz sokola. Dotace se snižuje
vpoložce1.2.4. Jiné služby o10.500 Kč, tj. na výši 15.500 Kč. Ostatní položky zůstávají v požadované
výši;
 ve výši 51.510 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Milovice na celoroční provoz sboru. Dotace
se snižuje vpoložce1.2.3. 2.100 Kč –Jízdní ČD na soustředění v plné výši a v položku 1.2.4. Pronájem
tělocvičny, ubytování soustředění, vstupné snížit o 13.100 Kč, tj. ponechat pouze pronájem tělocvičny
ve výši 10.000 Kč. Ostatní položky zůstávají v požadované výši;
 ve výši 531 000 Kč AFK Milovice na celoroční provoz fotbalového klubu a na údržbu a provoz
městského stadionu (schválená položka v rozpočtu města č. 3412 5117 Městský stadion (fotbalové
hřiště) ve výši 300.000 Kč)
Usnesení ZM č. 37/2017
a) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 4/2016
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost:
 ve výši 130 000 Kč Target sportu Milovice na celoroční činnost sportovního klubu. Dotace se snižuje
v položce 1.1.4. Vybavení do 40.000 Kč v plné výši, v položce 1.2.3. Cestovné v plné výši, v položce
1.2.4. Nájemné na 115.000 Kč. Ostatní položky zůstávají v požadované výši;
 ve výši 51 510 Kč ALPICI, z. s. na celoroční provoz horolezeckého klubu a údržbu lezeckých stěn –
veřejného sportoviště s podmínkou že požadovanou výbavu (položka žádosti 1.1.3. Lezecký materiál)
nakoupí a bude se podílet 50 % z vlastních zdrojů. Dotace se snižuje v položce 1.1.3. 75.000 Kč Lezecký materiál na výši 43.965 Kč s podmínkou, že požadovanou výbavu ve výši 87.394 Kč nakoupí a
50 % uhradí z vlastních zdrojů - zohledněna výše členských příspěvků (84,50 Kč/rok); ve stejné položce
21.400 Kč materiál na opravu lezeckých stěn (chyty, struktury,..) v plné výši. Ostatní položky zůstávají
v požadované výši;
 ve výši 60 000 Kč MHK Milovice na celoroční provoz házenkářského sportovního klubu. Dotace se
snižuje v položce 1.1.3. Vybavení do 40.000 Kč v plné výši. Ostatní položky zůstávají v požadované výši;
 ve výši 209 000 Kč Sokola Milovice na celoroční činnost a provoz sokola. Dotace se snižuje
v položce1.2.4. Jiné služby o 10.500 Kč, tj. na výši 15.500 Kč. Ostatní položky zůstávají v požadované
výši;
 ve výši 51 510 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Milovice na celoroční provoz sboru. Dotace
se snižuje v položce 1.2.3. 2.100 Kč – Jízdní ČD na soustředění v plné výši a v položku 1.2.4. –
Pronájem tělocvičny, ubytování soustředění, vstupné snížit o 13.100 Kč, tj. ponechat pouze pronájem
tělocvičny ve výši 10.000 Kč. Ostatní položky zůstávají v požadované výši;
 ve výši 531 000 Kč AFK Milovice na celoroční provoz fotbalového klubu a na údržbu a provoz
městského stadionu
b) ukládá Radě města předložit návrh na rozdělení zbývající částky na celoroční činnost (Program č. 1) na další
jednání Zastupitelstva města.
Usnesení ZM č. 46/2017
b) ukládá Radě města, aby uložila Komisi pro kulturu sport a školství zpracovat návrh rozdělení zbylých
finančních prostředků dle usnesení ZM č. 37/2017, a to do 29. 5. 2017, pokud Komise pro kulturu sport a
školství toto nesplní, ukládá starostovi města svolat pracovní zastupitelstvo k vyřešení této problematiky a to tak,
aby se toto zastupitelstvo konalo před řádným jednáním Zastupitelstva města v červnu.
Usnesení RM č. 252/2017
e) bere na vědomí a doporučuje ZM revokovat usnesení ZM 2/2017 č.37/2017 ze dne 20. 3. 2017 a zároveň
doporučuje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 4/2016
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost:
 ve výši 255.000 Kč Target sportu Milovice na celoroční činnost sportovního klubu.
 ve výši 71.297 Kč ALPICI, z. s. na celoroční provoz horolezeckého klubu a údržbu lezeckých stěn
 ve výši 70.000 Kč MHK Milovice na celoroční provoz házenkářského sportovního klubu.
 ve výši 219.500 Kč Sokola Milovice na celoroční činnost a provoz sokola.
 ve výši 66.710 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Milovice na celoroční provoz sboru.;
 ve výši 65.000 Kč Taekwon-do IFT Milovice, z. s. na celoroční provoz sportovního klubu.
 ve výši 631.000 Kč AFK Milovice na celoroční provoz fotbalového klubu a na údržbu a provoz
městského stadionu
Vztah k rozpočtu:
Z rozpočtu města Milovice na rok 2017 bude z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a
16

podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 4/2016 Poskytování
dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost, vyplaceno v celkové výši 355.487 Kč
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 69/2017
Zastupitelstvo města
a) revokuje Usnesení ZM 2/2017 č.37/2017 ze dne 20. 3. 2017,
b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429 5229 - Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – celoroční činnost, podle směrnice č. 4/2016
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1. celoroční činnost:
 ve výši 255.000 Kč Target sportu Milovice na celoroční činnost sportovního klubu.
 ve výši 71.297 Kč ALPICI, z. s. na celoroční provoz horolezeckého klubu a údržbu lezeckých stěn
 ve výši 70.000 Kč MHK Milovice na celoroční provoz házenkářského sportovního klubu.
 ve výši 219.500 Kč Sokola Milovice na celoroční činnost a provoz sokola.
 ve výši 66.710 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Milovice na celoroční provoz sboru.;
 ve výši 65.000 Kč Taekwon-do IFT Milovice, z. s. na celoroční provoz sportovního klubu.
 ve výši 631.000 Kč AFK Milovice na celoroční provoz fotbalového klubu a na údržbu a provoz
městského stadionu
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
9. Finanční výbor
Starosta města předložil členům Zastupitelstva města Milovice Zápis č. 5/2017 ze dne 17. 5. 2017 z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla přijata.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 70/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí Zápis č. 5/2017 ze dne 17. 5. 2017, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, v
předloženém znění.
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
10. Výbor pro realizaci parkovacích zón
Starosta města předložil členům Zastupitelstva města Milovice Zápis č. 2/2017 z jednání Výboru pro realizaci
parkovacích zón Zastupitelstva města ze dne 27. 3. 2017.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla přijata.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Dále pan starosta předal slovo předsedovi Výboru pro realizaci parkovacích zón Mgr. Zdeňku Milatovi, který
navrhl usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání Výboru pro realizaci parkovacích zón Zastupitelstva města ze dne
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27. 3. 2017, v předloženém znění,
b) ukládá Radě města oslovit vlastníky velkých parkovišť v ul. Topolová (Context), v ul. Komenského (Zdeněk
Franěk a Obec Stará Lysá), s nabídkou jednání o prodeji parkovišť do vlastnictví Města Milovice.
K tomuto návrhu vznesla protinávrh radní města JUDr. Kristýna Bukovská ve znění:
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání Výboru pro realizaci parkovacích zón Zastupitelstva města ze dne
27. 3. 2017, v předloženém znění,
b) ukládá vedoucímu Odboru správy majetku města a investic oslovit vlastníky velkých parkovišť v ul.
Topolová (Context), v ul. Komenského (Zdeněk Franěk a Obec Stará Lysá), s nabídkou jednání o prodeji
parkovišť do vlastnictví Města Milovice.
Starosta města nechal o tomto protinávrhu hlasovat:
Usnesení č. 71/2017
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání Výboru pro realizaci parkovacích zón Zastupitelstva města ze dne
27. 3. 2017, v předloženém znění,
b) ukládá vedoucímu Odboru správy majetku města a investic oslovit vlastníky velkých parkovišť v ul.
Topolová (Context), v ul. Komenského (Zdeněk Franěk a Obec Stará Lysá), s nabídkou jednání o prodeji
parkovišť do vlastnictví Města Milovice.
Hlasování: pro 8 (Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing.
Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral) proti 1 (Radek Wenzl), zdržel se 5
(Patrik Roth, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner)
Návrh byl schválen.
11. Kontrolní výbor
Členům Zastupitelstva města Milovice je předkládán zápis č. 2/2017 ze dne 23. 3. 2017 z jednání Kontrolního
výboru Zastupitelstva města.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla přijata.
Diskuze k návrhu:
zaznamenána na CD
Starosta města nechal o tomto protinávrhu hlasovat:
Usnesení č. 72/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí Zápis č. 2/2017 ze dne 23. 3. 2017, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města.
Hlasování: pro 14 (Mgr. Ludmila Šimková, Miroslav Červinka st., Mgr. Zdeněk Milata, Bc. Petr Černý, JUDr.
Kristýna Bukovská, Ing. Milan Pour, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Patrik Roth,
Radek Wenzl, Ing. Aleš Smeták, Lukáš Pilc, František Vágner) proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

12. Diskuze
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13. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 23.15 hodin.

Zapsala:
Miroslava Dlouhá
vedoucí kanceláře úřadu

Zpracoval: Ing. Milan Pour
starosta města

……………………………..

……………………………..

Zápis z jednání byl ověřen dne ……………..
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Vedral

Mgr. Zdeněk Milata

…………………..

………………….
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