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. 30/2017
konaného dne 18. 10. od 16:00 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.
Program jednání Rady města:
Starosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Bytové a nebytové prostory města Milovice
3. Veřejné zakázky
4. Pozemky ve vlastnictví města Milovice
5. Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou
6. Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžného přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město
Milovice za účetní období 1 – 6 / 2017
7. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2017 u Základní
umělecké školy, pobočka Milovice
8. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 467/2017
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.

Kontrola plnění usnesení

Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 28/2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 468/2017
Rada města
bere na vědomí informaci starosty města Milovice o plnění usnesení z jednání RM č. 28/2017
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0.
2. Bytové a nebytové prostory města Milovice
2a) Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu v ul. Armádní Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že 12. 10. 2017 byla na Odbor SMMI, Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen
Odd. SMM) doručena žádost pana V. Z., bytem Milovice o provedení změny nájemce bytové jednotky v ul.
Armádní. Bytová jednotka je pronajata paní M. Z. od roku 2003. Žádost je podávána z důvodu úmrtí manželky.
Nájemné je hrazeno řádně. Z uvedeného důvodu je předkládána tato žádost Radě města ke schválení. Převedení
nájemní smlouvy na pana Z. je v souladu se Směrnicí č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
Města Milovice, čl. VII. Přechod nájmu.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 469/2017
a) schvaluje převedení nájemní smlouvy na bytovou jednotku v ul. Armádní na pana V. Z. K nájemní smlouvě
bude uzavřen Dodatek č. 1, v němž bude upravena změna smluvních stran, ostatní ustanovení nájemní smlouvy
zůstanou v platnosti,
b) ukládá Odd.SMM uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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2b) Návrh na ukončení nájemní smlouvy k bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že 1. 8. 2008 byla uzavřena nájemní smlouva mezi městem Milovice a panem M. Š. a M.
K. na pronájem bytu v ul. Topolová, Milovice část Mladá. Na tento byt byl složen příspěvek na jeho modernizaci
ve výši 395 487,- Kč, kdy v případě řádného plnění povinností nájemce bude byt po odčerpání částky převeden
do vlastnictví nájemce. Nájemné bylo odpočítáváno z této částky a nájemci mají povinnost hradit služby spojené
s užíváním bytu. V únoru 2015 bylo usnesením č. 66/2015, Rady města č. 5/2015, schválen převod nájmu pouze
na pana Š. Pan Š. řádně nehradí služby spojené s užíváním bytu. Na tuto skutečnost byl několikrát písemně
upozorněn. Následně byla dlužná částka odečítána z příspěvku na modernizaci bytu, a to v souladu s čl. IV.
Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu, odst. 4. 3., Nájemní smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 1. 8.
2008. Složená částka na modernizaci bytu byla tímto vyčerpána k 31. 03. 2017. Od 01. 04. 2017 není hrazeno
nájemné ani služby spojené s užíváním bytu. Ke dni 30. 09. 2017 evidujeme dluh ve výši 33 727,- Kč. Na
existenci dluhu je pan Š. pravidelně upozorňován zasíláním upomínek. Dále uvádíme, že byt byl panem Š.
pronajat další osobě, a to bez souhlasu vlastníka. S uvolněným bytem bude nakládáno v souladu se Směrnicí č.
3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice. Z uvedených důvodů předkládá Odbor
správy majetku města a investic, oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) Radě města návrh na
ukončení nájemní smlouvy a vydání usnesení vedoucí k vrácení bytu zpět pronajímateli.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 470/2017
Rada města
a) bere na vědomí zprávu o platbách a výši dluhu na službách k bytu v ul. Topolová, Milovice část Mladá,
b) schvaluje ukončení nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice část Mladá ke dni 31. 10. 2017,
c) ukládá Odd. SMM zaslat nájemci bytu v ulice Topolová, Milovice-Mladá, výpověď z nájmu bytu a vyzvat jej
k jeho vyklizení a předání shora uvedeného bytu do 30. 11. 2017 zpět pronajímateli a uzavřít s nájemcem
Dohodu o uznání dluhu na částku odpovídající aktuální dlužné částce, vč. případného vyúčtování služeb za
užívání bytu za rok 2017, které proběhne v roce 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2c) Ukončení nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že 11. 10. 2017 byla na Odbor SMMI, Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen
Odd. SMM) doručena žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice, kterou podala paní R. K. Paní K.
je zaměstnancem ZŠ a MŠ Juventa. Nájem bytu je vázán na trvání pracovního poměru u organizace ZŠ a MŠ
Juventa. Vzhledem k tomu, že paní K. se stěhuje do vlastní nemovitosti žádá o ukončení nájmu bytu dohodou ke
dni 31. 10. 2017. Nájemníkem byla složena peněžitá jistota ve výši 5 000 Kč. Nájemné a zálohy na služby byly
vždy řádně a včas hrazeny. Po předání bytu bude tento stále vyhrazen pro potřeby ZŠ a MŠ Juventa,
Komenského 578, Milovice a bude následně přidělen jinému zaměstnanci.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 471/2017
Rada města
a) schvaluje ukončení nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice-Mladá ke dni 31. 10. 2017,
b) ukládá Odd. SMM zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu a předání předmětného bytu zpět pronajímateli
a vrácení peněžité jistoty,
c) bere na vědomí, že byt v ul. Topolová, zůstává i nadále jako služební pro potřeby ZŠ a MŠ Juventa.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2d) Návrh na využití budovy č. p. 47, Benátecká Vrutice
Na základě usnesení č. 401/2017, RM 25/2017 ze dne 6. 9. 2017 předkládá Odd. SMM návrh na možné využití
budovy bývalého úřadu v Benátecké Vrutici. V současné době je sál využíván pro různé rodinné oslavy, svatby
apod. Odd. SMM navrhuje zachovat tento sál pro pořádání těchto akcí, a to s ohledem na skutečnost, že žádné
takové místo v obci není a je žádáno. Zároveň je však v první řadě nutné změnit způsob vytápění. Úpravu topení
by bylo potřeba provést co nejdříve, neboť současný způsob vytápění je zcela neekonomický a neúčinný. Většina
akumulačních kamen je již nefunkčních (projektovou dokumentaci na plynofikaci objektu má OSMMI již
zpracovanou). Se změnou vytápění souvisí i zateplení budovy a úprava střechy. Pro zachování sálu pro tento
účel bude vhodné následně obnovit i přilehlou kuchyňku a celé prostory zkulturnit. S tímto pak souvisí i
následná úprava Směrnice pro pronájem tohoto sálu.Ostatní kanceláře pak mohou být pronajaty. V jedné
místnosti je umístěna knihovna. Jedna z místností by měla zůstat zachována pro potřeby zázemí pracovníků
technické skupiny, kteří uklízí v Benátecké Vrutici.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 472/2017
Rada města
a) bere na vědomí návrh na využití budovy č. p. 47, Milovice část Benátecká Vrutice,
b) ukládá Odd. SMM zajistit projektovou dokumentaci na opravu budovy v souvislosti s možností podání
žádosti o dotaci z MŽP.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3. Veřejné zakázky
3a) Veřejná zakázka „Ošetření stromů v Milovicích v roce 2017 - 2018“ Návrh na rozhodnutí o výběru
dodavatele
Vedoucí Kanceláře úřadu Miroslava Dlouhá jako osoba uvedená v článku 2 bodu 1.3 písm. c) směrnice města č.
2/2017 schválila znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na služby s názvem „Ošetření
stromů v Milovicích v roce 2017 - 2018“ dále ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů
komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a
hodnocení nabídek. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ošetřování stromů na území města Milovice
podle aktuálních potřeb zadavatele a za podmínek uvedených v návrhu Rámcové smlouvy, která je přílohou č. 1
této Výzvy. Jedná se o obnovu, zachování nebo zvyšování plnění estetických a ekologických funkcí stromů a
zajištění jejich provozní bezpečnosti v blízkosti zástavby, komunikací, elektrického vedení apod. Z veškerých
prací bude prováděna fotodokumentace stavu před zahájením, z průběhu i ukončení realizace. Součástí předmětu
plnění je i zanesení informace o ošetření stromu na portál Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz),
rovněž za podmínek uvedených v návrhu Rámcové smlouvy. Podle předmětu plnění zakázky a podle její
předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která je zadávána v souladu
s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od 100 001,- Kč bez
DPH do 500 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dne 9. 10. 2017 byla Výzva k podání
nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
Alšova 5/3
1
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
261 50 646
252 62 Únětice
Hrabanov
535/6
2
Bušim – péče o zeleň, s.r.o.
020 00 652
289 22 Lysá nad Labem
Dolská 2486/12, Horní Počernice
3
Arbonet, s.r.o.
282 01 906
193 00 Praha 9
Průhon
1290
4
Michal Hradský
250 01 Brandýs nad Labem-Stará 605 05 141
Boleslav
Lhůta pro podání nabídek končila dne 17. 10. 2017 v 10:35 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byla doručena obálka s nabídkou jednoho (1) účastníka:
Obchodní firma – název /jméno a
Účastník
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
příjmení/
Průhon 1290
1
Michal Hradský
250 01 Brandýs nad Labem-Stará 605 05 141
Boleslav
Komise se na svém jednání sešla dne 17. 10. 2017 v 10:35 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručená obálka s nabídkou je řádně uzavřená a zda je
označená názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání
obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídka účastníka kontrole vyhověla. Následně hodnotící komise
provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že účastník
požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnil. Následovalo posouzení úplnosti
nabídky, hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka požadavky na úplnost nabídky splnila. Hodnotící
komise dále nabídku posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a
konstatovala, že nabídková cena účastníka není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím kritériem pro
zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická výhodnost nabídky,
v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, v tomto případě nejnižší procentuální sazba uvedená
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účastníkem v Příloze č. 5 Výzvy tj. Rozpočet - Ceník ošetření stromů v Milovicích v roce 2017 – 2018 při
dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise konstatuje, že
nabídka účastníka Michal Hradský, IČ 605 05 141, se sídlem Průhon 1290, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, s nabídkovou cenou ve výši procentuální sazby 42% oproti ceníku splnila všechny požadavky uvedené
v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a proto doporučuje zadavateli uzavřít
smlouvu s tímto účastníkem. O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 473/2017
Rada města
rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 10. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník Michal Hradský, IČ 605 05 141, se sídlem Průhon 1290, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, s nabídkovou cenou ve výši procentuální sazby 42% oproti ceníku, vzhledem k tomu, že jeho nabídka
splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3b) Veřejná zakázka „Rozšíření MKDS Milovice - 2017“ Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo ze dne 26. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2017
Dne 26. 6. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi Městem Milovice (jako objednatelem) a společností Mopos
Communications, a.s., IČ 262 22 398, se sídlem Rokycanova 2793, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice (jako
zhotovitelem) na realizaci investiční akce „Rozšíření MKDS Milovice - 2017“ (kopie uzavřené Smlouvy viz
Příloha č. 1), ke které byl dne 31. 8. 2017 uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna termínu dokončení
akce (kopie Dodatku č. 1 viz Příloha č. 2). Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího Městského kamerového
dohlížecího systému Milovice (dále jen „MKDS“), které spočívá ve výměně stávající statické kamery
kamerového bodu KB č. 11 za kameru otočnou, vybudování dalších čtyř (4) kamerových bodů KB č. 19, 20, 21
a 22, jejich propojení doplňkovými bezdrátovými pojítky na stávající páteřní bezdrátovou síť, rozšíření
stávajícího hlavního monitorovacího a záznamového pracoviště na služebně Městské policie Milovice a
konfigurace podružného monitorovacího pracoviště na služebně Policie ČR – Obvodní oddělení Milovice.
Součástí plnění zakázky je rovněž vybudování nových kabelových přípojek pro napájení kamerových bodů KB
19 - v ul. Topolová v části Mladá (v prostoru Skateparku), KB 21 - v ul. Družstevní v části Milovice (příjezd do
města ve směru od obce Stratov) a KB 22 - v ul. Armádní v části Benátecká Vrutice (příjezd do města od silnice
II/272). Vzhledem k předpokládaným finančním úsporám (Oddělení investic-Odboru správy majetku města a
investic (dále jen „Odd. investic“) se zhotovitelem dohodlo provedení kabelové přípojky pro napájení
kamerového bodu KB 19 méně finančně náročným technickým řešením než bylo navrhováno v projektové
dokumentaci), požádalo Odd. investic zhotovitele o zpracování cenové nabídky na rozšíření investiční akce o
tato plnění:
a) kompletní dodávka a montáž kamerového bodu KB 23 a s tím spojených nákladů na úpravu převaděčů
bezdrátového signálu, včetně nákladů na realizaci kabelové přípojky pro napájení tohoto kamerového bodu.
Jedná se o kamerový bod, který bude umístěný na stožáru VO v ul. Nádražní v části Milovice (v prostoru před
budovou železniční stanice Milovice),
b) doplnění záznamového pracoviště na služebně Městské policie (požadavek ředitele Městské policie) o jeden
(1) LED monitor a s tím spojených nákladů (instalace monitoru, kamerová licence, konfigurace záznamového
zařízení a konfigurace dohledového pracoviště na služebně Policie ČR).
Zhotovitel předal Odd. investic cenovou nabídku, podle které je cena za rozšíření investiční akce ve výši
107 462,00 Kč bez DPH tj. 130 029,00 Kč včetně DPH a zároveň požádal, v případě pokud bude město cenovou
nabídku akceptovat a bude chtít investiční akci rozšířit, o změnu smluvních podmínek, tj. o:
a) prodloužení termínu dokončení akce tj. z 16. 10. 2017 do 15. 11. 2017,
b) možnost fakturace do výše 70% z celkové ceny díla, na základě předání a převzetí dokončených částí díla.
Kopie žádosti o změnu smluvních podmínek viz Příloha č. 3, cenová nabídka na rozšíření investiční akce viz
Příloha č. 4.
Odd. investic k výše uvedenému uvádí:
 kabelové přípojky pro napájení kamerových bodů KB 19, KB 21 a KB 22 jsou již dokončeny a skutečné
náklady na jejich vybudování jsou oproti nabídkové ceně nižší o 75 381,00 Kč bez DPH tj. 91 211,00 Kč včetně
DPH (viz Příloha č. 5 - Kabelové přípojky - Skutečné náklady),
 v uzavřené Smlouvě o dílo je cena díla stanovena ve výši 748 234,00 Kč bez DPH (cena díla 712 604,00 Kč
+ rozpočtová rezerva 35 630,00 Kč) to znamená že, vzhledem k nižším skutečným nákladům za realizaci
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kabelových přípojek pro napájení kamerových bodů a při rozpuštění rozpočtové rezervy nedojde ke zvýšení
smluvní ceny i když dojde k rozšíření investiční akce o shora uvedená plnění,
 pokud se týká fakturace, je v uzavřené Smlouvě o dílo uvedeno, že cena za dílo bude objednavatelem
zaplacena až po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků,
 Odd. investic předkládá Radě města Návrh Dodatku č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo jehož předmětem je
změna rozsahu akce, změna platebních podmínek a změna termínu dokončení akce s doporučením, aby uzavření
Dodatku č. 2 v předloženém znění schválila (návrh Dodatku č. 2 viz Příloha č. 6).
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 474/2017
Rada města
schvaluje uzavření Dodatku č. 2, ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 8.
2017, uzavřené mezi Městem Milovice (jako objednatelem) a společností Mopos Communications, a.s., IČ 262
22 398, se sídlem Rokycanova 2793, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice (jako zhotovitelem) na realizaci
investiční akce „Rozšíření MKDS Milovice-2017“, jehož předmětem je změna rozsahu akce, změna platebních
podmínek a změna termínu dokončení akce, v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3c) Návrh na schválení Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Novoroční ohňostroj“
Starosta města uložil Kanceláři úřadu, zajistit cenovou nabídku na zajištění Novoročního ohňostroje a to v první
řadě na ilustrační video s ukázkou ohňostroje včetně hudebního doprovodu a předložit je na jednání Rady města.
Město Milovice dne 1. 1. 2018 pořádá každoročně Novoroční ohňostroj. Termín odpálení ohňostroje je stanoven
na 1.1. 2018 od 18:00 na Hakenově stadionu, Milovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění
ohňostroje s hudebním doprovodem v Milovicích. Součástí zakázky je tedy výběr, dovoz, instalace, zapojení a
finální odpálení prvků použité pyrotechniky sladěných do harmonického celku s postupným nástupem dle
výškového dosahu jednotlivých komponentů použité pyrotechniky, včetně odstranění všech odpadů vzniklých
v souvislosti s provedením zakázky, zajištění hudebního doprovodu, vyhrazení místa pro diváky s ohledem na
jejich bezpečnost. Pyrotechnické efekty budou převážně světelné. Délka ohňostroje je cca 10 minut. Podle
předmětu zakázky a její předpokládané hodnotě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která
bude zadána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnice města Milovice č.2/2017 Pro
zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení §6
zákona č.134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 475/2017
Rada města
a) bere na vědomí cenovou nabídku na Výroční ohňostroj od společnosti Tomáš Libich (Pyroefekty.cz),
Křejpského 1508/29, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 763 87 640 za cenu 100 000,00 Kč (není plátce DPH),
b) ukládá Kanceláři úřadu, zajistit objednávku na Výroční ohňostroj s výše uvedenou společností ve variantě A.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3d) Veřejná zakázka „Pozáruční servis MKDS - Milovice“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky
Bc. Tomáš Hrabánek , ředitel městské policie Milovice (dále jen „MP“), požádal Kancelář úřadu, o vypsání
zadávacího řízení na zajištění pozáručního servisu MKDS Milovice. Zároveň předal podklady s popisem
předmětu zakázky a další zadávací podmínky, viz Příloha č. 1. Předmětem plnění je zajištění pozáručního
servisu a technické podpory při provozu a správě kamerového systému včetně dohledového a záznamového
software a páteřní a přístupové datové sítě. Specifikace těchto zařízení je uvedena v Příloze č.5 - „Specifikace
zařízení“ Zadávací dokumentace. Podle předpokládané hodnoty zakázky a podle předmětu plnění zakázky se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Kancelář úřadu navrhuje, aby byla zakázka zadávána
v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání
veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána
pěti (5) dodavatelům (návrh seznamu viz Příloha č. 2 tohoto návrhu) a zároveň zveřejněna na úřední desce
města a na Profilu zadavatele. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě
podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích
podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a v Zadávací dokumentaci. Předpokládaný termín
je na dobu 5 let a to od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2023, ode dne podpisu Smlouvy na služby technické podpory. Návrh
Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky a Zadávací dokumentace, viz Příloha tohoto návrhu. Dále Kancelář
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úřadu navrhuje Radě města, aby pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace
dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek, dle článku 8 písm. c) Směrnice, ustavila komisi a jmenovala
členy komise a náhradníky členů komise.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Bc. Tomáš Hrabánek

ředitel MP Milovice

2.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Kanceláře úřadu

3.

Martina Patočková

referent Oddělení investic

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

pozice

1.

Ing. Milan Pour

starosta města

2.

Ing. Jiří Hlaváček

místostarosta města

3.

Milan Kraus

zástupce vedoucího OSMMI

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 476/2017
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy, k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Pozáruční servis MKDS - Milovice“, která bude zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního
předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a
jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace v předloženém znění. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5)
dodavatelům (návrh seznamu viz Příloha č. 2 tohoto návrhu) a zároveň zveřejněna na úřední desce města a na
Profilu zadavatele,
b) schvaluje Seznam dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
c) ukládá Kanceláři úřadu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
d) schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů pro kontrolu a otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení, veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení. Složení komise je přílohou tohoto
návrhu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3e) Veřejná zakázka „Zateplení budovy č. p. 347, 348 ul. Dukelská, Milovice“ - rozhodnutí o přidělení
zakázky
Starosta města uvedl, že kancelář úřadu předkládá cenovou nabídku Ing. Davida Plíštila, Ph.D., MBA, Ořechová
3336, 276 01 Mělník na zpracování žádosti o dotaci v rámci 70. Výzvy OPŽP - Zateplení veřejných budov
s termínem pro příjem žádostí do 30. 11. 2017 a manažerského řízení přípravy projektu stavebních úprav
realizovaných za účelem technického zhodnocení veřejné budovy č.p. 347, 348. v ul. Dukelské, určené k využití
umístění pobočky úřadu práce a lékařských služeb s cílem dosažení 60% úspor a získání 50% dotace
z uznatelných nákladů:
- Zateplení obvodového pláště budovy,
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
- Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo
zlepšení kvality vnitřního prostředí,
- Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
Služba přípravy a zpracování žádosti zahrnuje:
- zpracování
projektové
žádosti
v souladu
s aktuální
výzvou
OPŽP
pro bezproblémové podání žádosti,
- elektronické podání žádosti,
- podání tištěné podoby žádosti s přílohami do systému MS2014+,
- správu žádosti do doby hodnocení žádosti,
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Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podané je v souladu s čl. 6 směrnice Města Milovice č. 2/2017
Pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších
změna doplňků s dodržením ustanovení § 6 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
Po projednání a diskuzi rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 477/2017:
Rada města
rozhoduje, v souladu s bodem f) s čl. 6 směrnice Města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi“, o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování dokumentace pro získání dotace ze 70. Výzvy OPŽP - Zateplení
veřejných budov, kterou je nabídka uchazeče Ing. Davida Plíštila, Ph.D., MBA, Ořechová 3336, 276 01 Mělník
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3f) Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2017 pro realizaci zakázky
„Optimalizace správy a údržby veřejného osvětlení ve městě Milovice“
V průběhu provádění prací na realizaci zakázky „Optimalizace správy a údržby veřejného osvětlení ve městě
Milovice“ bylo zjištěno navýšení funkčních světelných míst (SM) z původních poptávaných 1 000 ks na
skutečných 1 337 SM. Jedná se tedy o podstatnou odchylku oproti podkladům v zadávacím řízení. Dotčené
položky jsou podchyceny v přiloženém výkazu výměr v částech aktualizace a koncepce. K dalšímu návrhu
navýšení ceny pak dochází s ohledem na dodatečné zapracování změn realizovaných na území města v termínu
po dokončení prací na aktualizaci pasportu. Změny, o které se jedná, jsou podchyceny v přiložené nabídce na
dodatečnou aktualizaci pasportu. Cílem je dopracování se kompletního materiálu (pasportu) k datu 30. 09. 2017.
Následné případné práce tam již podchyceny nebudou.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 478/2017
Rada města
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2017 mezi společností ELTODO-CITELUM,
s.r.o. se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, registrace: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
66926, IČ: 257 51 018, DIČ: 25751018 pro realizaci zakázky „Optimalizace správy a údržby veřejného osvětlení
ve městě Milovice“, z důvodu rozšíření specifikace a rozsahu díla, navýšení ceny díla a změny termínu plnění,
v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4.

Pozemky ve vlastnictví města

4a) Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1376/5 v k. ú. Benátecká Vrutice, přístupného z ul. Topolová
v části Mladá
Na základě usnesení Rady města č. 429/2017 ze dne 20. 9. 2017 byl, dne 29. 9. 2017, na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti v k. ú. Benátecká Vrutice, v tomto znění (kopie Záměru viz
Příloha č. 1):
ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI
pozemku st. parc.č. 5371 zastavěná plocha, o výměře 12 m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice. Jedná se o pozemek
nezapsaný v katastru nemovitostí, který byl Geometrickým plánem č. 1023-086002/2017, oddělen z pozemku
parc.č. 1376/5 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Benátecká Vrutice zapsaného na LV č. 1 pro obec Milovice,
katastrální území Benátecká Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk. V rámci stavby „Milovice: výměna kabelu VN mezi TS25, A7 a A8 a výměna TS 25 č.
280884“ byla na pozemku st. parc.č. 5371 vybudována trafostanice - TS ANZA, která je ve vlastnictví
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., což bylo doloženo Kolaudačním rozhodnutím vydaným Stavebním úřadem MěÚ
Milovice pod čj. SÚ/3005/10/Dit, ze dne 12. 4. 2010. Jedná se o pozemek přístupný z ulice Topolová v části
Mladá a jeho poloha je zakreslena v přílohách tohoto Záměru tj. Příloha č. 1 - Mapový podklad se zákresem
umístění stávající trafostanice a Příloha č. 2 - Kopie části kopie Geometrického plánu č. 1023-086002/2017.
Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne
18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše označené OK tj. plochy pro stavby
občanského vybavení-komerční zařízení plošně rozsáhlá, konkrétně OK-2179. Záměr o prodeji pozemku je
zveřejňován ve shodě se společností ČEZ Distribuce, a.s., kdy společnost ČEZ Distribuce, a.s., jako vlastník
stavby TS postavené na předmětném pozemku městu učinila nabídku na jeho odkoupení, a cílem města je
sjednocení vlastnictví k pozemku a ke stavbě na něm postavené, tj. aby se stavba stala součástí pozemku.
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K prodeji se stanovují tyto podmínky:
 kupujícím bude společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02,
 celková kupní cena za pozemek ve výši 12 400,00 Kč (tj. cca 1 033,00 Kč za 1 m2 pozemku), je stanovena,
v souladu s § 39 odst. 2 zákona o obcích, podle Znaleckého posudku o obvyklé ceně pozemku st. parc.č. 5371, č.
posudku 6890/89/160/17, ze dne 1. 9. 2017, zpracovatel posudku Ladislav Němeček,
 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,
 plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude 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.
Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne 18. 10. 2017 ve 12:30 hodin v podatelně
MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka, ani námitka.
Na základě výše uvedeného, Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic navrhuje Radě města,
aby doporučila Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku schválit, a to za podmínek uvedených ve
zveřejněném Záměru o jeho prodeji.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 479/2017
Rada města
a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku ve vlastnictví města Milovice, na
kterém je postavena trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., tj. pozemku st. parc.č. 5371
zastavěná plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice (jedná se o pozemek v ul. Topolová v části Mladá,
nezapsaný v katastru nemovitostí, který byl Geometrickým plánem č. 1023-086002/2017 oddělen z pozemku
parc.č. 1376/5 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Benátecká Vrutice), 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, nebyla v termínu uvedeném v Záměru doručena žádná připomínka ani námitka,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - pozemku ve vlastnictví města Milovice, na
kterém je postavena trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., tj. pozemku st. parc.č. 5371
zastavěná plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice (jedná se o pozemek v ul. Topolová v části Mladá,
nezapsaný v katastru nemovitostí, který byl Geometrickým plánem č. 1023-086002/2017 oddělen z pozemku
parc.č. 1376/5 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Benátecká Vrutice), 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 29. 9. 2017 do 18. 10. 2017, to je:
 celková kupní cena za pozemek ve výši 12 400,00 Kč (tj. cca 1 033,00 Kč za 1 m2 pozemku), je stanovena,
v souladu s § 39 odst. 2 zákona o obcích, podle Znaleckého posudku o obvyklé ceně pozemku st. parc.č.5371, č.
posudku 6890/89/160/17, ze dne 1. 9. 2017, zpracovatel posudku Ladislav Němeček,
 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,
 plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude 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.
Hlasování: pro 4, proti 1 (Mgr. Ondřej Matouš), zdržel se 0.
4b) Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1398/1 v k. ú. Benátecká Vrutice
Na základě usnesení Rady města č. 430/2017 ze dne 20. 9. 2017 byl, dne 29. 9. 2017, na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněn Záměr o výpůjčce nemovitosti v k. ú. Benátecká Vrutice, v tomto znění (kopie Záměru viz
Příloha č. 1):
ZÁMĚR O VÝPŮJČCE NEMOVITOSTI
části pozemku parc. č. 1398/1 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Benátecká, o výměře cca 201 m 2, pozemek je
zapsán na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Předmětný pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti
bytového domu č.p. 607 v ul. Průběžná, v části Mladá, viz mapový podklad, který je přílohou tohoto Záměru.
Podle platného Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č.
36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše označené SC tj.
plochy smíšené obytné v centrech města, konkrétně SC-2209. Vzhledem k tomu, že o výpůjčku předmětného
pozemku požádalo Bytové družstvo Průběžná 607, pro možnost vybudování relaxačního zázemí pro obyvatele
bytového domu Průběžná 607 a jejich návštěvníky a vzhledem k tomu, že výpůjčkou předmětného pozemku
nejsou dotčeny zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna,
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stanovují se k uzavření Smlouvy o výpůjčce tyto podmínky
 vypůjčitelem bude Bytové družstvo Průběžná 607, družstvo, IČ 015 82 160, se sídlem Průběžná 607, 289 24
Milovice - Mladá,
 vypůjčený pozemek bude sloužit pro možnost vybudování relaxační zázemí pro obyvatele bytového domu
Průběžná 607 a jejich návštěvníky,
 vypůjčitel bude předmětný pozemek po dobu výpůjčky užívat bezplatně,
 veškeré úpravy pozemku bude vypůjčitel provádět pouze po předchozím písemném souhlasu Odboru správy
majetku města a investic a bude je provádět výhradně na své náklady,
 veškeré sadové úpravy (tj. případná výsadba květin a zeleně) bude vypůjčitel provádět pouze po předchozím
písemném souhlasu Oddělení kanceláře úřadu-péče o zeleň a bude je provádět výhradně na své náklady,
 vypůjčitel bude na své náklady zajišťovat pravidelnou údržbu a úklid pozemku včetně údržby zeleně,
 Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tří (3) měsíců a to i bez udání
důvodu,
 v případě ukončení Smlouvy o výpůjčce uvede vypůjčitel pozemek do původního stavu (nedohodne-li se
s půjčitem jinak) a nebude požadovat od půjčitele úhradu nákladů spojených s úpravami pozemku ani nákladů
spojených s údržbou pozemku a péčí o zeleň.
Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne 18. 10. 2017 ve 12:30 hodin v podatelně
MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka, ani námitka.
Na základě výše uvedeného, Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic navrhuje Radě města,
aby schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce předmětného pozemku, a to za podmínek uvedených ve zveřejněném
Záměru o jeho výpůjčce.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 480/2017
a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o výpůjčce nemovitosti ve vlastnictví města Milovice, tj. části
pozemku parc. č. 1398/1 ostatní plocha - jiná plocha v k. ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 201 m2 nebyla
v termínu uvedeném v Záměru doručena žádná připomínka ani námitka,
b) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc. č. 1398/1 ostatní plocha-jiná
plocha v k. ú. Benátecká, o výměře cca 201 m2, mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a Bytovým družstvem
Průběžná 607, IČ 015 82 160, se sídlem Průběžná 607, 289 24 Milovice - Mladá (jako vypůjčitelem) za
podmínek uvedených v Záměru o jeho výpůjčce, zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 29. 9.
2017 do 18. 10. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5.

Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou

Starosta města uvedl, že paní M. Z., Milovice zastoupená zmocněncem panem V. Z., Milovice, si podala žádost
o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu zdravotně těžce postiženou v ul. Armádní na pozemku
parc. č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem v Milovicích.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 481/2017
Rada města
schvaluje žádost paní M. Z., Milovice o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně těžce postiženou v ul.
Armádní na pozemku parc. č. 1769/1 v k. ú. Milovice nad Labem v Milovicích. Povolení na vyhrazené
parkovací místo bude vydáno do 30. 09. 2019. Zhotovení parkovacího místa bude dle situačního plánku
schváleného Policií ČR DI Nymburk a instalaci dopravního značení i při každé změně registrační značky v době
platnosti vyhrazeného parkovacího místa si uživatel hradí sám na vlastní náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6.

Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžného přezkoumání hospodaření účetní jednotky
Město Milovice za účetní období 1 – 6 / 2017

Starosta města uvedl, že 11. 9. 2017 – 12. 9. 2017 bylo provedeno průběžné přezkoumání hospodaření města
Milovice za účetní období 1-6/2017 firmou ATLAS AUDIT s.r.o. Čelákovice. Na základě tohoto průběžného
přezkoumání byl firmou zaslán Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžného přezkoumání
hospodaření. V příloze máte Vyjádření ke zjištěním z průběžného přezkoumání hospodaření za toto období,
provedené vnitřní auditorkou a vedoucí ekonomického oddělení.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 482/2017
Rada města
bere na vědomí Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžného přezkoumání hospodaření účetní
jednotky Města Milovice za období 1 – 6 / 2017 a Vyjádření ke zjištěním z tohoto průběžného přezkoumání
hospodaření
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7.

Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2017 u
Základní umělecké školy, pobočka Milovice

1. místostarosta města uvedl, že OŠKS předkládá žádost zástupce ředitelky Základní umělecké školy, Školní
nám, 906, 289 22 Lysá nad Labem, pobočka Milovice, nám. 30. června 507, 289 23 Milovice, příspěvkové
organizace, pana Bc. Z. E. na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položky
3261/6122 ZUŠ – hudební nástroje o 90 000 Kč a navýšení položky 3231/5137 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek o 90 000 Kč. Přesuny finančních prostředků navazují na nižší pořizovací cenu hudebních nástrojů.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 483/2017
Rada města
schvaluje žádost zástupce ředitelky Základní umělecké školy, Školní nám, 906, 289 22 Lysá nad Labem,
pobočka Milovice, nám. 30. června 507, 289 23 Milovice, příspěvkové organizace, pana Bc. Z. E. na přesuny
finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položky 3261/6122 ZUŠ – hudební nástroje o 90 000
Kč a navýšení položky 3231/5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 90 000 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8.

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Starosta města uvedl, že Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality doručila Zápis č. 3 /2017 ze dne 19. 9.
2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 484/2017
a) bere na vědomí Zápis č. 3 /2017 z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze dne 19. 9. 2017,
b) ukládá OSMMI zajistit zvýraznění nového dopravního značení dle doporučení komise,
c) ukládá KÚ ve spolupráci s ředitelem MP zajistit informování občanů o novém dopravním značení
prostřednictví Milovického ECHA,
d) ukládá OŠKS ve spolupráci s ředitelem MP požádat ředitele ZŠ Juventa o informování rodičů žáků ZŠ o
novém dopravním značení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 10. 2017
Zápis byl ověřen podpisy dne: 25. 10. 2017

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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