Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář starosty
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2012
konaného dne 29. 10. 2012 od 7:00 hodin v kanceláři starosty
________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města,
JUDr. Ivana Weigandová – radní města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Omluven: Pavel Křáp – radní města
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Veřejné zakázky
2. Návrh na uzavření ZŠ a MŠ v období vánočních a hlavních letních prázdnin
3. Výroční zpráva 2012 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice
4. Volná pracovní pozice
1. Veřejné zakázky
1a) Návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava kamenného mostku přes říčku Mlynařici – statické zabezpečení“
Místostarostka města uvedla, že návrh je předkládán na základě vypsané výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné dne 9.10.2012 v souladu s usnesením RM č. 500/2012 ze dne
8.10.2012, Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se jedná
o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu s § 6 zákona, dodržením transparentnosti,
rovného zacházení, zákazu diskriminace a v souladu se směrnicí města Milovice č. 4/2012 K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Předmětem plnění zakázky je dočasné statické zabezpečení konstrukce mostku přes říčku Mlynařici v Benátecké
Vrutici před zimním obdobím tak, aby se nepříznivý stav mostku dále nezhoršoval. Kamenný mostek
v Benátecké Vrutici parc.č. 1515/3 a 1322/1 je chráněnou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 104 273. Podrobný rozsah předmětu plnění viz. příloha - Zadávací
dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky je cca 145.000,- Kč vč. DPH.
V souladu s čl. 3 směrnice města Milovice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi byly obeslány tyto společnosti:
1. OPRAVY PAMÁTEK – Kábáč s.r.o., Jižní 555, 472 01 Doksy,
2. Durango s.r.o., Svijany 3, 463 46 Příšovice,
3. Jožák Kamenictví, Arnoltice 150, 405 02 Děčín,
4. PĚKNÝ s.r.o., Plzeňská 146, 150 00 Praha 5,
5. ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč.
Ke dni 25.10.2012 byly doručeny tyto nabídky:
1. Durango s.r.o., Svijany 3, 463 46 Příšovice,
2. BK SLUŽBY s.r.o., Prokopova 3/702, 130 00 Praha 3,
3. PĚKNÝ s.r.o., Plzeňská 146, 150 00 Praha 5.
Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení č.500/2012:
Rada města
schválila v souladu ustanovením § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
směrnicí města Milovice č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, zveřejnění výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava kamenného mostku přes říčku Mlynařici – statické zabezpečení“.
Ekonomický dopad na rozpočet města:
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Zakázka malého rozsahu „Oprava kamenného mostku přes říčku Mlynařici – statické zabezpečení“ bude hrazena
z rozpočtu města z položky 3322-5229 Zachování a obnova kulturních památek.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 538/2012:
Rada města

a)konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava kamenného mostku přes říčku
Mlynařici – statické zabezpečení“ splnili všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací
dokumentaci,
b)rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Oprava kamenného mostku přes říčku Mlynařici – statické zabezpečení“, kterou je nabídka
uchazeče BK SLUŽBY s.r.o., Prokopova 3/702, 130 00 Praha 3 s nejnižší nabídkovou cenou
135.000,- Kč vč. DPH, ostatní uchazeči podali nabídku s vyšší cenou.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. Durango s.r.o., Svijany 3, 463 46 Příšovice, nabídková cena 144.770,55,- Kč vč. DPH,
3. PĚKNÝ s.r.o., Plzeňská 146, 150 00 Praha 5, nabídková cena 195.902,44,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Návrh na uzavření ZŠ a MŠ v období vánočních a hlavních letních prázdnin
Místostarostka města uvedla, že návrh je předkládán na základě žádosti ředitelek příspěvkových organizací
školského typu. Ředitelky MŠ žádají v souladu s § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
v platném znění o uzavření mateřských škol ve školním roce 2012/2013 v období vánočních a hlavních letních
prázdnin v těchto termínech:
Název MŠ
ZŠ a MŠ T.G. M.

Vánoční prázdniny
27.12.2012 - 31.12.2012

Letní prázdniny
1.7.2013 - 23.8.2013

MŠ U Broučků

27.12.2012 - 31.12.2012

5.8.2013 - 30.8.2013

MŠ Sluníčko

27.12.2012 - 2.1.2013

1.7.2013 - 31.7.2013

MŠ Kostička
27.12.2012 - 2.1.2013
5.8.2013 - 30.8.2013
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 539/2012:
Rada města
a)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola
T.G.Masaryka Milovice“ v období vánočních prázdnin od 27.12. 2012 do 31.12.2012,
b)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola
T.G.Masaryka Milovice“ v období hlavních letních prázdnin od 1.7.2013 do 23.8.2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 540/2012:
Rada města
a)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace „Mateřská škola U Broučků Milovice“
v období vánočních prázdnin od 27.12. 2012 do 31.12.2012,
b)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace „Mateřská škola U Broučků Milovice“
v období hlavních letních prázdnin od 5.8.2013 do 30.8.2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 541/2012:
Rada města
a)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace „ Mateřská škola Sluníčko, příspěvková
organizace Milovice – Mladá“ v období vánočních prázdnin od 27.12.2012 do 2.1.2013,
b)schválila uzavření provozu mateřské školy - příspěvkové organizace„ Mateřská škola Sluníčko, příspěvková
organizace Milovice – Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 1.7.2013 - 31.7.2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 542/2012:
Rada města
a)schválila uzavření provozu příspěvkové organizace „ Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace
Milovice – Mladá“ v období vánočních prázdnin od 27.12.2012 do 2.1.2013,
b)schválila uzavření provozu příspěvkové organizace„ Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace
Milovice – Mladá“ v období hlavních letních prázdnin od 5.8.2013 do 30.8.2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Výroční zpráva 2012 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice
Místostarostka města předložila Radě města Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 543/2012:
Rada města
vzala na vědomí Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Volná pracovní pozice
4a) Návrh na zveřejnění Výzvy na obsazení pracovní pozice „Referent Oddělení správních agend“
Starosta města předkládá návrh na vypsání Výzvy na obsazení pracovní pozice „Referent Oddělení správních
agend“. Nástup na tuto pracovní pozici od 1. 1. 2013.
Referent odd. správních agend bude mít ve své kompetenci:
- matriční úřad pro Milovice
- státní občanství – stanoviska a žádosti o osvědčení
- předpis správních poplatků
- vidimace a legalizace dle zvláštního zákona
- vystavování ověřených výpisů z IS (Czech Point)
- správu základních registrů pro Město Milovice a validaci údajů pro další odd. a příspěvkové organizace
města
- zastupování: vedení a vyřizování sociální agendy v kompetenci města, zpracovávání posudků a
sociálního šetření, podávání zpráv o pověsti občanů státním orgánům, povolování provozu VHP dle
zvláštního zákona
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 544/2012:
Rada města
schválila vypsání Výzvy na obsazení pracovní pozice „Referent Oddělení správních agend“ ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
radní města

Lukáš Pilc
starosta města

Marcela Říhová
místostarostka města

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis,
včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.
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