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. 15/2013
konaného dne 27. 5. 2013 od 7:00 hodin v kanceláři starosty
________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, Pavel Křáp – radní města, Mgr.
Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Omluveni: Ing. Jiří Hlaváček - radní města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města
Hosté: Ivan Plecitý – místopředseda Výkonného výboru AFK Milovice
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontrola plnění usnesení
Veřejné zakázky
Byty ve vlastnictví Města Milovice
Byty ve vlastnictví Města Milovice v Domově s pečovatelskou službou
Budovy ve vlastnictví Města Milovice
Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce kanalizační přípojky pro novou ZŠ Milovice – Mladá
Návrh Rozpočtového opatření č.2/2013/ZM
Nabídka společnosti Mediatel spol. s r. o., Prezentace MěÚ v telefonním seznamu ZLATÉ
STRÁNKY
Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o správním řízení (správní řád)
mezi Městem Milovice a Obcí Stratov
Žádost o umístění dopravního značení zákazu zastavení v ul. Ostravská
Návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice
Činnost komisí Rady města Milovice
Činnost výborů Zastupitelstva města
Zpráva a Zápis z kontroly vyúčtování finančního příspěvku pro AFK Milovice na rok 2012
provedené Kontrolním a Finančním výborem ZM
Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2013 a návrh programu
jednání

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta města předložil RM kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 267/2013:
a) neschválila záštitu MěÚ Milovice nad akcí společností eCENTRE, a.s., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7,
pro domácnosti, po a podnikatelé s maloodběrem,
b) neschválila výpůjčku místnosti v prostorách MěÚ Milovice a zaměstnance MěÚ zdarma k dispozici po celou
dobu akce,
c) neschválila zveřejnění inzerátu na tuto akci v Milovickém Echu zdarma.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán projektovému manažeru firmy elektronicky dne 20. 5. 2013.
Usnesení č. 268/2013:
zamítla stížnost Mgr. Bc. H. H. na neplatnost konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá.
Konkursní komise na základě posouzení přihlášek, výsledků řízených rozhovorů, dosavadních pracovních
výsledků uchazečů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy vyhodnotila konkurz a bez zbytečného odkladu
vyhlásila výsledné pořadí uchazečů přítomných při konkurzu, které má pro zřizovatele doporučující charakter.
Nedodržením termínu sdělení výsledného pořadí uchazečů vhodných pro výkon ředitele doporučeného
konkursní komisí stanoveného § 4 odst. 6) vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích v platném znění došlo k formálnímu pochybení, které neovlivnilo konečný výsledek
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konkursu a vzhledem k dodržení ostatních náležitostí a podmínek vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění není důvodem ke zrušení konkursního řízení.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Mgr. Bc. H. poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 270/2013:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Blokové čištění komunikací v Milovicích v roce 2013“ splnily
všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Blokové
čištění komunikací v Milovicích v roce 2013“ kterou je nabídka uchazeče: .A.S.A spol. s r.o., Ďáblická
791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712, s nabídkovou cenou 311.181,75,- Kč včetně DPH. Jako druhá
v pořadí se umístila nabídka uchazeče Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10,
12000 Praha 2, IČ 61057606, s nabídkovou cenou 321.364,- Kč včetně DPH.
Plnění: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Blokové
čištění komunikací v Milovicích v roce 2013“, zveřejněno na webových stránkách Města Milovice dne
16.5.2013.
Usnesení č. 271/2013:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Doplnění vybavení veřejných hřišť“ splnily
všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nabídky s nejvhodnějším návrhem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Doplnění vybavení veřejných hřišť“, kterou je nabídka uchazeče Tomovy parky s.r.o.,
Radvánovice 11, 511 01 Karlovice, IČ: 47470712, který v rámci hodnocení nabídek získal 100 bodů.
Ostatní uchazeči podali nabídky s méně výhodnými návrhy a získali tak méně bodů.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek:
1 Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 511 01 Karlovice, IČ: 47470712, který získal 100 bodů,
2 TR ANTOŠ, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, který získal 99 bodů,
3 LUNA PROGRES s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, který získal 80 bodů,
4 Mgr. Milan Stašek, Obecní 1604, 686 04 Kunovice, IČ: 47352175, který získal 79 bodů,
5 PROJECT OUTDOOR s.r.o., Na Střelnici 48, 772 00 Olomouc, IČ: 26797631, který získal 75 bodů,
6 LUCAS s.r.o., Půlkruhová 27, 162 00 Praha 6, IČ: 48535711, který získal 74 bodů,
7 ALESTRA s.r.o., Tišnovská 605, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485, který získal 60 bodů.
Plnění: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Doplnění vybavení veřejných hřišť“, zveřejněno na webových stránkách Města Milovice dne 16. 5. 2013.
Usnesení č. 272/2013:
schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou panem Jaroslavem Koníčkem, ul. Průběžná, č.p.
604, byt č. 26, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 30. 4. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 273/2013:
schválila uzavření splátkového kalendáře s paní Evou Ernestovou , byt č.23, ulice Armádní, č.p. 500, Milovice –
Mladá, na částku 39.520,- Kč na nájemném a 10.000,- Kč na doplatku kauce. Dluh bude uhrazen nejpozději do
30. 11. 2014 současně vedle běžného nájemného. První splátka 2.195,- Kč/měsíc bude uhrazena v měsíci červnu
2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadatelce poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 274/2013:
schválila uzavření splátkového kalendáře s panem Janem Zemanem, byt č. 4, ulice Topolová, č.p. 596, Milovice
– Mladá, na částku 38.395,- Kč na nájemném. Dluh bude uhrazen nejpozději do 30. 11. 2014 současně vedle
běžného nájemného.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 275/2013:
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Jánem Dankem, Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá
k bytu č. 32, v č.p.500, ulice Armádní, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu
určitou jednoho roku a cena za m² bude 68,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na
úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí
rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán panu Dankovi poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 276/2013:
schválila změnu dispoze obývacího pokoje (umístění kuchyňské linky, bez přepažení pokoje sádrokartonovou
příčkou) v bytu č.13 v č.p.597, ulice Topolová, Milovice-Mladá. Tyto práce provede paní Martina Maudrová na
své náklady. Při ukončení nájmu nebude požadovat po vlastníku bytu náhradu vložených investic.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Maudrové poštou dne 15. 5. 2013.
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Usnesení č. 277/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá, J. Š., Sportovní 602, 289
23 Milovice, Mojmíra Valehracha, Mírová 474/E, 289 23 Milovice, V. M., Školská 304, 289 23 Milovice a R.
H., Kaštanová 567, 289 23 Milovice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Mojmírem Valehrachem, Mírová 474/E, 289 23 Milovice, k bytu
č. 3, v č.p. 614, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku a cena za m² bude 75,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí rady
města o uzavření Smlouvy o nájmu bytu.
Plnění: Výpisy usnesení RM zaslány uchazečům poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 278/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: N.G., Višňová 575, 289 23 Milovice, J. D., Braniborská 561/D, 289 23
Milovice a Jiřího Nozara, Lesní 535, 289 23 Milovice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Jiřím Nozarem k bytu č. 24 v č.p.619, ulice Lesní, Milovice –
Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena za m 2 bude 92,- Kč. Kauce
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu
bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí rozhodnutí Rady města o uzavření Smlouvy o nájmu bytu.
Plnění: Výpisy usnesení RM zaslány uchazečům poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 279/2013:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů: J. D., Braniborská 561/D, 289 23 Milovice-Mladá, Zdeňka Cvoreně –
Kavúra, Spojovací 560/C, 289 23 Milovice, N. L., Lesní 535, 289 23 Milovice, M. V., Mírová 474/E, 289 23
Milovice, V. M., Školská 304, 289 23 Milovice, plnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na
nájem bytu,
b) schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu se Zdeňkem Cvoreněm – Kavúrem, Spojovací 560/C, 289 23
Milovice, k bytu č. 29 v č.p. 604, ulice Průběžná, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na
dobu určitou jednoho roku a cena za m2 bude 100,- Kč. Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 10 dnů od převzetí
rozhodnutí Rady města o uzavření Smlouvy o nájmu bytu.
Plnění: Výpisy usnesení RM zaslány uchazečům poštou dne 15. 5. 2013.
Usnesení č. 280/2013:
a) revokuje usnesení Rady města č.179/2013 ze dne 8.4.2013,
b) schválila návrh na změnu užívání bytu č. 2, v čp. 112, ul. Školská Milovice z bytové jednotky na nebytový
prostor – ordinace zubního lékaře,
c) uložila oddělení správy majetku města podat na Stavební úřad v Milovicích žádost o změnu užívání bytu č. 2,
v čp. 112, ul. Školská Milovice z bytové jednotky na nebytový prostor – ordinace zubního lékaře,
d) schválila uzavření Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce budovy č.p. 112, ze dne 30.12.2010 a Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce bytů ze dne 12.9.2011, do kterých bude zapracováno provedení změny užívání
stávajícího bytu,
e) schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v budově č.p. 112, ul. Školská, 289 23
Milovice, o velikosti 44,11 m².
Plnění: Oddělení správy majetku města zpracovává ve spolupráci s právním zástupcem města Dodatek ke
Smlouvě o výpůjčce budovy č.p. 112, ze dne 30.12.2010 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce bytů ze dne
12.9.2011.
Usnesení č. 281/2013:
a) schvaluje zveřejnění Záměru o výpůjčce nebytového prostoru v budově kapličky v Benátecké Vrutici, o
velikosti 11m², parc.č. 1251/4, k.ú. Benátecká Vrutice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) schvaluje rekonstrukci místnosti-nebytového prostoru v objektu kapličky Benátecká Vrutice, parc.č. 1251/4,
k.ú. Benátecká Vrutice.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 16. 5. 2013.
Usnesení č. 282/2013:
souhlasí s konáním „Vernisáže na radnici“ výstavy výtvarných prací žáků příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Milovice“ v atriu radnice, v termínu od 17. - 27. 6. 2013.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán ředitelce ZŠ a MŠ T.G. Masaryka elektronicky dne 21. 5. 2013.
Usnesení č. 283/2013:
a) jmenuje paní Janu Burešovou, nar. 19. 4. 1941, kronikářkou části města Milovice a Milovice-Mladá,
b) jmenuje pana Petra Pokorného, nar. 30. 6. 1995, kronikářem části města Milovice-Benátecká Vrutice.
Plnění: Výpisy usnesení RM zaslány jmenovaným kronikářům elektronicky dne 21. 5. 2013. Jmenování
kronikářů podepsáno starostou města dne 22. 5. 2013.
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Usnesení č. 284/2013:
a) vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č.1/2013, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č.1/00, o městském podpůrném stipendiu, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č.1/2013, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č.1/00, o městském podpůrném stipendiu, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2013, o městském podpůrném stipendiu bude
předložen na veřejném jednání ZM č.4/2013.
Usnesení č. 285/2013:
a) vzala na vědomí návrh Směrnice č.4/2013 Pravidla pro vyplácení městského stipendia, ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Směrnice č.4/20132013 Pravidla pro vyplácení městského
stipendia, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Návrh Směrnice č.4/2013 Pravidla pro vyplácení městského stipendia, bude předložen na veřejném
jednání ZM č.4/2013.
Usnesení č. 286/2013:
a) schválila Provozní a návštěvní řád víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ul. Sportovní a v ul.
Pionýrů v předloženém znění,
b) uložila Oddělení SMM zveřejnit na sportovištích Provozní a návštěvní řád víceúčelového sportoviště
s umělým povrchem v ul. Sportovní a v ul. Pionýrů.
Plnění: Oddělením správy majetku města vystavena, dne 22. 5. 2013, objednávka u firmy IRE, s.r.o., na
zhotovení Provozního a návštěvního řádu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v ul. Sportovní a v ul.
Pionýrů.
Usnesení č. 287/2013:
schválila uzavření Smlouvy č. 16010-026583 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky ve
vlastnictví města Milovice, parc.č. 1416/1, 1418, 1421/1, 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi městem
Milovice a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle.
Plnění: Smlouva č. 16010-026583 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví
města Milovice podepsána starostou města dne 22. 5. 2013.
Usnesení č. 288/2013:
schválila uzavření Smlouvy č. IV-12-6015306/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ve
vlastnictví města Milovice, parc. č.1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Plnění: Smlouva č. 16010-026583 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví
města Milovice podepsána starostou města dne 22. 5. 2013.
Usnesení č. 289/2013:
a) souhlasí s odstraněním dvou kusů prodejních stánků a panelů, umístěných na pozemku p.č. 561/1 v k.ú.
Milovice nad Labem, a to za pomoci SDH Milovice-Mladá,
b) uložila Oddělení správy majetku města nechat odstranit dva kusy prodejních stánků a panelů z pozemku p.č.
561/1 v k.ú. Milovice nad Labem za pomoci SDH Milovice-Mladá.
Plnění: Vyklízecí práce započaty Oddělením správy majetku města dne 14. 5. 2013.
Usnesení č. 290/2013:
schválila žádost pana G. K., Sportovní 601, 289 23 Milovice o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně
těžce postiženou ul. Sportovní před č. p. 601 na pozemku parc. č. 1398/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích.
Povolení na vyhrazené parkovací místo bude vydáno na dva roky. 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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli poštou dne 22. 5. 2013.
Usnesení č. 291/2013:
schválila žádost pana V. V., Topolová 597, 289 24 Milovice o vyhrazené parkovací stání pro osobu zdravotně
těžce postiženou ul. Topolová před č.p. 597 na pozemku parc. č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v Milovicích.
Povolení na vyhrazené parkovací místo bude vydáno na dva roky. 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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli poštou dne 22. 5. 2013.
Usnesení č. 292/2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2013 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví, ze dne 6.5.2013,
b) k bodu č. 1 Zápisu RM schválila finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč, na celoroční provoz Občanské
poradny Nymburk, o.s., nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk. Finanční příspěvek bude hrazen z položky
rozpočtu města 3429 – 5229 Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu,
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c) k bodu č. 2 Zápisu RM neschválila finanční příspěvek Českému červenému kříži oblastní spolek Nymburk,
Náměstí T.G. Masaryka 1130/111, 290 01 Poděbrady na krajskou soutěž první pomoci pro děti základních škol
Středočeského kraje, z důvodu, že dle informace ředitelky ZŠ Milovice se milovické děti neúčastní této soutěže.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán Občanské poradně Nymburk, o.s., poštou dne 21. 5. 2013. Výpis usnesení
RM zaslán Českému červenému kříži oblastnímu spolku Nymburk, poštou dne 21. 5. 2013.
Usnesení č. 293/2013:
vzala na vědomí Zápis č. 5/2013 z jednání Občanská komise části Benátecká Vrutice, ze dne 7. 5. 2013.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 14/2013 zaslán předsedovi Občanské komise části Benátecká Vrutice elektronicky
dne 14. 5. 2013.
Usnesení č. 294/2013:
a) vzala na vědomí informativní zprávu o možnosti zajištění služby „Likvidace dokumentace a písemností pro
MěÚ Milovice“ a souhlasí s objednávkou služby u společnosti REISSWOLF, s.r.o., ve výši 4.120,- Kč + DPH,
b) ukládá Kanceláři starosty informovat ředitelky příspěvkových organizací o výhodnosti poskytování této
služby společností REISSWOLF, s.r.o.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán společnosti REISSWOLF, s.r.o., poštou dne 21. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 295/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 13/2013 a
14/2013 byla plněna ve stanoveném termínu,
b) uložila vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a
informovat RM o jejich plnění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
2a) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Milovice - Oprava chodníků 2013“
Starosta města uvedl, že důvodem předložení zprávy je plánovná rekonstrukce chodníku podél ul. Školská a
výstavba chodníku v areálu MŠ U Broučků. Z uvedeného důvodu Oddělení správy majetku města předkládá
Radě města ke schválení Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a Zadávací dokumentaci „Milovice
– Oprava chodníků 2013“. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládanou hodnotou ve výši
1.650.000,- Kč včetně DPH, podle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen ZVZ) se tedy jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka bude zadávána ve
smyslu § 18 ZVZ v souladu s § 6 zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
a v souladu se Směrnicí města Milovice č. 4/2012 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková
cena, při splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací
dokumentaci.
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace je přílohou tohoto návrhu.
Vztah k rozpočtu:
Předpokládané náklady na opravu chodníku v ul. Školská ve výši 1.500 tis. Kč je možné uhradit z položky 22195171 Opravy chodníků a předpokládané náklady na výstavbu chodníku v areálu MŠ U Broučků ve výši 150 tis.
Kč je možné uhradit z položky 3111-6121 Vybudování chodníku ke ŠJ-MŠ U Broučků.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 296/2013:
Rada města
schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Milovice – Oprava chodníků 2013“ a Zadávací dokumentaci zakázky ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2b) Návrh na zrušení zadávacího řízení na realizaci akce „Oprava střechy budovy čp. 101“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 237/2013 ze dne 29. 4. 2013 byla dne 3. 5. 2013 na
Úřední desce MěÚ Milovice opětovně zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Oprava střechy budovy čp. 101“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1 Jan Sadílek, V Rokli 96, 297 03 Hudlice,
2 Miroslav Zumr, Letecká 410, 289 23 Milovice,
3 Radomil Žaba, Armádní 502, 289 23 Milovice.
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Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, s předpokládanou hodnotou ve výši 100.000,- Kč včetně DPH,
podle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“), se tedy jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Ve smyslu § 18 odst. 5 ZVZ je zakázka zadávána
v souladu se Směrnicí města Milovice č. 4/2012 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi při dodržení zásad uvedených v § 6 ZVZ (transparentnost, rovné zacházení,
zákaz diskriminace).
Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 16. 5. 2013 v 14:00 hod. v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byla doručena pouze nabídka uchazeče: Radomila Žaby, Armádní 502, 289 23 Milovice.
Z uvedeného důvodu Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města zrušit zadávací řízení, neboť nebyly
doručeny alespoň 2 nabídky (čl. 3, odst. 3.2. písm. f), Směrnice města Milovice č. 4/2012) a nelze rozhodnout o
výběru nejvhodnější nabídky.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opětovně zveřejněnou Výzvu a vzhledem ke skutečnosti, že poškozená
část střechy je opravena pouze provizorně k dočasnému zamezení zatékání, Oddělení správy majetku města
navrhuje Radě města postupovat v souladu s čl. 5, písm. a) Směrnice města Milovice č. 4/2012 K Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi a uzavřít Smlouvu o
dílo se společností Radomil Žaba, Armádní 502, 289 23 Milovice, IČ 43758355, neboť provedení řádné opravy
střešního pláště je naléhavou potřebou a bez řádné opravy střechy hrozí vznik škody na majetku města Milovice
opětovným zatečením dešťové vody do stropu a stěny zrekonstruovaného tanečního sálu.
Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 170/2013:
schválila znění a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Oprava střechy budovy čp. 101“ a Zadávací dokumentaci zakázky ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Usnesení č. 237/2013:
a) rozhodla o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy budovy čp.
101“, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
b) schválila znění a opětovné zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava střechy budovy čp. 101“ a Zadávací dokumentaci zakázky ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 297/2013:
Rada města
a) rozhodla o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy budovy čp.
101“, neboť byla doručena pouze jedna nabídka,
b)schválila, v souladu s čl. 5, písm. a) Směrnice města Milovice č. 4/2012 K Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi. , uzavření „Smlouvy o dílo na opravu
střechy KD Milovice čp. 101“ se spol. Radomil Žaba, Armádní 502, 289 23 Milovice IČ 43758355 za
114.620,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2c) Veřejná zakázka „Správa a údržba veřejného osvětlení v Milovicích“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 228 /2013, ze dne 22. 4. 2013 byla dne 24.4.2013
na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na
služby „Správa a údržba veřejného osvětlení v Milovicích“, zároveň písemná výzva byla uveřejněna na profilu
zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, dle § 38 odst. 2 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisu (dále jen „ZVZ“).
Písemná výzva byla zaslána těmto zájemcům:
1) Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod,
2) Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429/4, 250 88 Čelákovice,
3) Technické služby města Benátky nad Jizerou, Kbel 120, 294 71 Benátky nad Jizerou,
4) Technické služby města Nymburka, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk,
5) AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pobočka Benátky n. J., Zámek 49, 294 71 Benátky n. J.,
6) Medios MK, Nám. Republiky 60, 289 23 Městec Králové,
7) AZ Elektrostav, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk,
8) Jarmil Brož, Masarykovo nám. 9, 281 26 Týnec nad Labem.
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 1.600.000,- Kč bez DPH (1.936.000,- Kč včetně DPH),
podle ustanovení §12 odst. 3 ZVZ , se jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby. Zakázka byla
v souladu s § 25 písm. a) ZVZ, zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona. Základním
6

hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona stanovena nejnižší
nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 9. 5. 2013 v 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu bylo doručeno celkem 11 (jedenáct) nabídek. Žádná nabídka nebyla doručená po lhůtě. Nabídky byly
doručené v tomto pořadí:
1) ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava,
2) AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk,
3) AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 110,
4) Elektromontáže Rostislav Pelc, Suchardova 478, 289 23 Milovice,
5) SUNNY MONT s.r.o., Hostomice 221, 267 24,
6) MONT ALL s.r.o., Stračenská 752, 411 08 Štětí,
7) RAISA spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín,
8) ELTODO – CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
9) ELDEKO-STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice,
10) Maděra a Šípek spol. s r.o., Kluk 116, 290 01 Poděbrady,
11) Mostecká elektrotechnická spol. s r.o., Dukelská 39, 441 01 Podbořany.
Rada města svým usnesením č. 229 /2013 ze dne 22. 4. 2013 schválila, podle §§ 77 a74 ZVZ, ustavení komise a
jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posuzování a
hodnocení nabídek doručenými v rámci zadávacího řízení a zároveň komisi zmocnila k posouzení kvalifikačních
předpokladů uchazečů a hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení.
První jednání komise se uskutečnilo dne 9. 5. 2013. Na tomto jednání byly otevírány obálky s nabídkami.
V úvodu jednání byli členové komise seznámení se Seznamem doručených nabídek (obchodním jménem a
adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti.
Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy komise, předsedou komise byl zvolen Ing. Bedřich
Moravec.
Po kontrole doručených obálek komise konstatovala, že všechny nabídky byly doručeny ve lhůtě stanovené pro
podání nabídek a že byly podány v zalepených obálkách s uvedením adresy i obchodního jména uchazeče.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byla provedená její kontrola
podle § 71 odst. 9 ZVZ, to je zda nabídka byla zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy
podepsán oprávněnou osobou jednat jménem za uchazeče. Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do
Protokolu o otevírání obálek s nabídkami. Žádná nabídka nebyla vyřazena, všechny nabídky byly postoupeny
hodnocení.
Dále hodnotící komise provedla posouzení splnění kvalifikace dle § 59 ZVZ jednotlivými uchazeči, resp.
posoudila, zda uchazeči ve své nabídce dokládají čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeči
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňují. Po posouzení kvalifikace hodnotící komise
konstatovala, že všichni uchazeči ve své nabídce předložili požadované čestné prohlášení.
Na tomto jednání komise zpracovala Protokol o otevírání obálek.
Druhé jednání komise se uskutečnilo dne 20. 5. 2013. Na tomto jednání hodnotící komise provedla posouzení
obsahu nabídek dle § 68 odst. 3 ZVZ a vyřadila z dalšího hodnocení nabídky uchazečů:
- AZ Elektrostav a.s., který nedoložil čestné prohlášení dle § 68 odst. 3, písm. a) ZVZ,
- Mostecká elektrotechnická společnost s.r.o. doložila chybné čestné prohlášení dle § 68 odst. 3, písm. a).
Ostatní uchazeči doloženými čestnými prohlášeními povinnost dle § 68 odst. 3 ZVZ splnili.
Po posouzení nabídek dle § 76 ZVZ komise konstatovala, že všechny nabídky splňují zákonné požadavky a
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Žádný z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku a
neshledala v nabídkách uchazečů nejasnosti vyžadující si písemné vysvětlení nabídky. Současně hodnotící
komise provedla kontrolu a porovnávání výkazů výměr a konstatuje, že všichni uchazeči splnili zadávací
podmínky tím, že ocenili výkaz výměr v souladu se zadávací dokumentací.
Po posouzení nabídek uchazečů dle § 77 ZVZ z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky komise konstatovala, že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízká.
Následovalo stanovení pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, od nejnižší po nejvyšší. Jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka uchazeče Elektromontáže Rostislav
Pelc, IČ 01647067, Suchardova 478, 289 23 Milovice. Ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku, to je
nabídku s vyšší cenou.
Rada města po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přijala toto usnesení:
Usnesení č. 298/2013:
Rada města
a) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 5. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Správa a
údržba veřejného osvětlení v Milovicích“, v souladu s § 60 ZVZ o vyloučení z účasti v zadávacím řízení
nabídku uchazeče AZ Elektrostav a.s., který nedoložil čestné prohlášení dle § 68 odst. 3, písm. a) ZVZ,

7

b) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 5. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Správa a
údržba veřejného osvětlení v Milovicích“, v souladu s § 60 ZVZ o vyloučení z účasti v zadávacím řízení
nabídku uchazeče Mostecká elektrotechnická společnost s.r.o., která doložila chybné čestné prohlášení dle
§ 68 odst. 3, písm. a).
c) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 5. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Správa a
údržba veřejného osvětlení v Milovicích“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Elektromontáže Rostislav Pelc, IČ: 01647067, Suchardova 478, 289 23 Milovice, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.454.883,30 Kč bez DPH.
Tabulka výsledného pořadí:
Pořadí
Obchodní firma - název
IČ
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
1
Elektromontáže Rostislav Pelc
01647067
1.454.883,30
2

ELDEKO-STAV s.r.o.

29053471

1.457.507,10

3

SUNNY MONT s.r.o.

29008841

1.477.379,00

4

MONT ALL s.r.o.

29019184

1.477.880,50

5

ELTODO – CITELUM s.r.o.

25751018

1.480.154,70

6

AŽD Praha s.r.o.

48029483

1.515.275,85

7

RAISA spol. s r.o.

43005071

1.547.103,00

8

Maděra a Šípek spol. s r.o.

45144664

1.867.990,00

9
ČEZ Energetické služby s r.o.
27804721
1.910.609,47
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2d) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Výměna povrchu víceúčelového
sportovního hřiště“
Místostarostka města uvedla, že na základě usnesení Rady města č. 238/2013 ze dne 29. 4. 2013 byla dne 3. 5.
2013 na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Výměna povrchu víceúčelového sportovního hřiště“ a zároveň byla Výzva zaslána
těmto zájemcům:
1 J.I.H. – sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1409/7, 100 00 Praha 10, IČ: 24289779,
2 Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav, IČ: 47052121,
3 PROLEMAX s.r.o., Cvokařská 10, 301 52 Plzeň, IČ: 26342057,
4 Royal Tech s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 27558657,
5 TUBEKO SPORT spol. s r.o., Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 49825020.
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, s předpokládanou hodnotou ve výši 700.000,- Kč včetně DPH,
podle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) se tedy jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána ve smyslu § 18 odst. 5
zákona v souladu s § 6 zákona, dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a
v souladu se Směrnicí města Milovice č. 4/2012 K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice
a jeho příspěvkovými organizacemi.
Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 16. 5. 2013 v 14:00 hod. v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem šesti uchazečů v tomto pořadí:
1 PSK-ASM s.r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ: 29228018,
2 TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887,
3 J.I.H. – sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1409/7, 100 00 Praha 10, IČ: 24289779,
4 Imramovský – vegetační úpravy s.r.o., Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha, IČ: 27151514,
5 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 28703324,
6 Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav, IČ: 47052121.
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Rada města po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich otevření a po provedené kontrole doručených
nabídek, po jejich hodnocení, po poradě a po diskusi stanovila výsledné pořadí doručených nabídek a přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 299/2013:
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 „Výměna povrchu víceúčelového sportovního hřiště“ splnily
všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Výměna povrchu víceúčelového sportovního hřiště“ kterou je nabídka uchazeče Linhart spol. s r.o., Lhotecká
820, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 47052121 s nejnižší nabídkovou cenou 381.099,- Kč
včetně DPH, ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší cenou.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. PSK – ASM s.r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ: 29228018 s nabídkovou cenou 433.689,- Kč včetně DPH,
3. J.I.H. - Sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha, IČ: 24289779 s nabídkovou cenou
469.891,-Kč včetně DPH,
4. 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 28703324, s nabídkovou cenou 515.291,- Kč včetně DPH,
5. TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887 s nabídkovou cenou
682.004,- Kč včetně DPH,
6. Imramovský – vegetační úpravy s.r.o., Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha, IČ: 27151514, s nabídkovou
cenou 901.175,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2e) Veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění komerčních prostor KD Milovice, nám. 30. června 507“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 230 a) a b)/2013 ze dne 22.04. 2013, byla v
souladu s požadavky § 38 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) dne 24.04. 2013 uveřejněna na profilu zadavatele (po celou dobu trvání lhůty pro podání
nabídek) Výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Rekonstrukce vytápění
komerčních prostor KD Milovice, nám. 30. června 507“ a zároveň byla písemná Výzva k podání nabídky,
v souladu s požadavky § 38 odst. 1 zákona, zaslána těmto pěti zájemcům:
Poř.
Zájemce - název, jméno a příjmení, sídlo, zasílací adresa Datum převzetí výzvy Poznámka
číslo
1
ELTE, s.r.o., IČ 467 08 111
25.04. 2013
Datová schránka
Za Válcovnou 465, 400 01 Ústí nad Labem
2
ESPO Týniště s.r.o., IČ 252 86 811
29.04. 2013
Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí
3
InTePs, s.r.o., IČ 260 20 327
25.04. 2013
Datová schránka
Kollárova 511/1, 397 01 Písek
4
PROFITHERM CZ s.r.o., IČ 284 22 406
25.04. 2013
Datová schránka
Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař
5
TECHPROFI HK, s.r.o., IČ 259 41 283
25.04. 2013
Datová schránka
K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové
Předmětem zakázky je rekonstrukce vytápění prostor objektu KD (mimo vytápění sálu divadla a prostor
souvisejících s provozem divadla) s napojením na stávající plynovou kotelnu v objektu, v rozsahu podle
projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Javůrkem, Pražská 1667, 288 02 Nymburk, IČ 150 80 234.
Práce budou prováděny za provozu v jednotlivých pronajatých prostorách, vždy po předchozí dohodě
s jednotlivými nájemci, přičemž snahou Oddělení správy majetku města je minimalizovat omezení jednotlivých
nájemců. Zahájení plnění zakázky se předpokládá v červnu 2013 s dokončením nejpozději do 23.09.2013.
V prostorách Mateřského centra budou práce probíhat v době jeho uzavření, tj. od 17.06.2013 s dokončením
nejpozději do 16.08. 2013.
Předpokládané náklady na realizaci zakázky byly odhadnuty ve výši 1.645.000,- Kč bez DPH (to je 1.990.450,Kč včetně DPH). Podle ustanovení § 12, odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se, podle předpokládaných nákladů, jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu.
Výše uvedeným usnesením Rady města je zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38
zákona.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena, v souladu s § 78
písm. b) zákona.
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Lhůta pro podání nabídek končila dne 15.05.2013 ve 13:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny nabídky celkem sedmi uchazečů v tomto pořadí:
Datum a čas
Poř.
Název, jméno a příjmení,
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
doručení
číslo
uchazeče
nabídky
Dělnická 728
10.05.2013
1
MAREL a spol. s r.o.
261 74 634
252 66 Libčice nad Vltavou
11:33 hodin
Jiří Wrobel - fyzická osoba
10.05.2013
Pod Hájem 633
2
podnikající
podle
123 83 651
11:34 hodin
252 66 Libčice nad Vltavou
živnostenského zákona
Kollárova 511/1
14.05.2013
3
InTePs, s.r.o.
260 20 327
397 01 Písek
09:41hodin
AKVA – FITING HK
Pospíšilova ul (výměník PB)
14.05.2013
4
259 77 440
spol. s r.o.
500 03 Hradec Králové
13:22 hodin
Nádražní 486
14.05.2013
5
ESPO Týniště s.r.o.
252 86 811
517 21 Týniště nad Orlicí
13:53 hodin
Jiří Holatka - AUREG
Sadová 642, 281 01 Velim
6
fyzická osoba podnikající provozovna Husovo náměstí 143
125 24 689
15.05.2013
podle živnost. zákona
280 00 Kolín III
11:05 hodin
K Dolíkám 716
15.05.2013
7
TECHPROFI HK, s.r.o.
259 41 283
503 11 Hradec Králové
11:15 hodin
Rada města svým usnesením č. 230 c)/2013 ze dne 22.04. 2013 ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Dne 15.05. 2013, od 13:10 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami, žádný
zástupce z uchazečů, kteří podali nabídku se otevírání obálek nezúčastnil.
V úvodu jednání byli členové hodnotící komise seznámení se Seznamem doručených nabídek (obchodním
jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování
mlčenlivosti. Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy a místopředsedy komise.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byla provedená její kontrola
podle § 71 odst. 9 zákona, to je zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do
Protokolu o otevírání obálek.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 11 byla hodnotící komisí vyřazena nabídka č. 4 uchazeče AKVA - FITING
HK spol. s r.o., IČ 259 77 440, se sídlem Pospíšilova ul. (výměník PB), 500 03 Hradec Králové 3, protože
nevyhověla požadavkům uvedeným v § 71 odst. 9 písm. b) zákona. Součástí nabídky byl návrh smlouvy
v elektronické podobě na CD ve formátu Word, tedy bez podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče.
Nabídky ostatních uchazečů kontrole, dle § 71 odst. 9 zákona, vyhověly.
První jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 15.05. 2013 po podepsání Protokolu o otevírání obálek
s nabídkami.
Na tomto jednání hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů.
Podle § 62 odst. 3 zákona se ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikace prokazuje čestným
prohlášením. Hodnotící komise konstatovala, že všichni dodavatelé kvalifikační předpoklady splnili, viz
Protokol o prvním jednání hodnotící komise.
Následně hodnotící komise provedla posouzení obsahu nabídek jednotlivých uchazečů, resp. posoudila, zda
uchazeči ve své nabídce dokládají čestná prohlášení, z jejichž obsahu je zřejmé, že uchazeči splňují požadavky §
68 odst. 3 zákona a konstatovala, že uchazeči:
MAREL a spol. s r.o., Jiří Wrobel a Jiří Holatka - AUREG, ve své nabídce nedoložili čestné prohlášení dle § 68
odst. 3. písm. a) a písm. c) zákona. Ostatní uchazeči požadavek uvedený v § 68 odst. 3. zákona splnili, viz
Protokol o prvním jednání hodnotící komise.
Hodnotící komise rozhodla zaslat uchazečům, kteří nedoložili příslušná čestná prohlášení, žádost o jejich
doplnění, v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona.
Druhé jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 22.05. 2013.
V úvodu tohoto jednání hodnotící komise konstatovala, že všichni tři vyzvaní uchazeči, čestná prohlášení dle §
68 odst. 3 písm. a) a písm. c) zákona ve stanoveném termínu předložili a jejich nabídky byly postoupeny
k dalšímu posouzení.
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Hodnotící komise provedla u každé nabídky posouzení, zda splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách, zejména zda uchazeči v návrhu smlouvy o dílo, který byl přílohou č. 1
Zadávací dokumentace, nezměnili požadavky zadavatele.
Hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů splnili zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách, žádný z uchazečů nezměnil požadavky zadavatele uvedené v návrhu
smlouvy o dílo, který byl přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
Hodnotící komise dále provedla u každé nabídky kontrolu Položkového soupisu specifikací materiálu a
pomocných stavebních prací (výkazu výměr) a konstatovala, že všichni uchazeči splnili zadávací podmínky tím,
že soupisy ocenili v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci.
Hodnotící komise konstatovala, že v žádné posuzované nabídce neshledala nejasnosti vyžadující písemné
vysvětlení nabídky uchazečem.
Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z uchazečů není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Žádná z posuzovaných nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena, všechny nabídky byly následně hodnoceny.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v Zadávací dokumentaci
stanovena nejnižší nabídková cena, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnější nabídky, k nejméně
výhodné nabídce.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Název, jméno a příjmení,
Nabídková cena
IČ
Právní forma
nabídky
uchazeče
v Kč bez DPH
fyzická osoba podnikající
1
Jiří Holatka - AUREG
125 24 689
1.573.831,35
podle živnost. zákona
společnost
s ručením
2
InTePs, s.r.o.
260 20 327
1.621.852,00
omezeným
společnost
s ručením
3
TECHPROFI HK, s.r.o.
259 41 283
1.673.970,04
omezeným
společnost
s ručením
4
ESPO Týniště s.r.o.
252 86 811
1.719.060,00
omezeným
fyzická osoba podnikající
5
Jiří Wrobel
123 83 651
1.759.675,00
podle živnost. zákona
společnost
s ručením
6
MAREL a spol. s r.o.
261 74 634
1.763.665,05
omezeným
Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem Jiří Holatka - AUREG,
IČ12524689, bydliště Sadová 642, 281 01 Velim, provozovna Husovo náměstí 143, 280 02 Kolín III, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.573.831,35 Kč bez DPH.
Ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek ze dne 15.05.2013, Protokol o prvním
jednání hodnotící komise ze dne 15.05. 2013, Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 22.05. 2013 a
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.05. 2013.
Rada města po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, s Protokoly o prvním a druhém jednání hodnotící
komise, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 300/2013:
Rada města
a) rozhodla v souladu s § 71 odst. 11. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), o vyloučení uchazeče AKVA - FITING HK spol. s r.o., IČ 259 77 440, se sídlem
Pospíšilova ul. (výměník PB), 500 03 Hradec Králové 3, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vytápění komerčních prostor KD Milovice, nám. 30. června 507“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona. Hodnotící komise při otevírání obálek
s nabídkami nabídku tohoto uchazeče vyřadila, neboť nevyhověla požadavkům uvedeným v § 71 odst. 9 písm. b)
zákona. Součástí nabídky byl návrh smlouvy v elektronické podobě na CD ve formátu Word, tedy bez podpisu
osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče,
b) konstatuje, že nabídky ostatních uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vytápění komerčních prostor KD
Milovice, nám. 30. června 507“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona, splnily
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách na kvalifikaci uchazečů a všechny zákonné požadavky
a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
c) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.05. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce vytápění komerčních prostor KD Milovice, nám. 30. června 507“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 38 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Jiří Holatka 11

AUREG, IČ 125 24 689, bydliště Sadová 642, 281 01 Velim, provozovna Husovo náměstí 143, 280 00 Kolín
III., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.573.831,35 Kč bez DPH
(1.609.335,93 Kč včetně DPH). Ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší
nabídkovou cenou. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče InTePs, s.r.o., IČ 260 20 327, se sídlem
Kollárova 511/1, 39701 Písek, s nabídkovou cenou 1.621.852,- Kč bez DPH, jako třetí v pořadí se umístila
nabídka uchazeče TECHPROFI HK, s.r.o., IČ 259 41 283, se sídlem K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové,
s nabídkovou cenou 1.673.970,04 Kč bez DPH, jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka uchazeče ESPO Týniště
s.r.o., IČ 25286 811, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, s nabídkovou cenou 1.719.060,00 Kč
bez DPH, jako pátá v pořadí se umístila nabídka uchazeče:
Jiří Wrobel, IČ 123 83 651, bydliště Pod Hájem 633, 252 66 Libčice nad Vltavou, s nabídkovou cenou
1.759.675,00 Kč bez DPH a jako šestá v pořadí se umístila nabídka uchazeče MAREL a spol. s r.o.,
IČ 261 74 634, se sídlem Dělnická 728, 252 66 Libčice nad Vltavou, s nabídkovou cenou 1.763.665,05 Kč bez
DPH.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3. Byty ve vlastnictví Města Milovice
3a) Ukončení nájmu bytu dohodou a žádost o splátkový kalendář - byt č. 22, čp. 500, ul. Armádní,
Milovice-Mladá
Starosta města uvedl, že na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemce paní Ivety
Vyskočilové o ukončení nájmu bytu č. 22, v čp. 500, ul. Armádní, část Mladá, z důvodu změny bydliště. Paní
Vyskočilová žádá o ukončení nájmu bytu dohodou ke dni 31.5.2013. Jedná se o byt o velikosti 2 + 1, s
příslušenstvím, s výměrou podlahové plochy 61,90 m². Výše uvedený byt paní Vyskočilová po vyklizení a
vymalování vrátí městu.
Zároveň paní Vyskočilová žádá o splátkový kalendář na dlužné nájemné k výše uvedenému bytu v částce
10.519,-Kč. Dlužná částka by byla splácena od června 2013 po 2.000,-Kč měsíčně. V měsíci říjnu 2013 by
poslední splátka činila 2.519,-Kč. Dluh bude uhrazen nejpozději do 31.10.2013.
Vztah k rozpočtu:
Po uvolnění bude byt nabídnut novému nájemci, rozpočet města pro rok 2013 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 301/2013:
Rada města
a) schválila žádost o ukončení nájmu bytu dohodou, podanou paní Ivetou Vyskočilovou, ul. Armádní, č.p.
500, byt č. 22, Milovice – Mladá. Nájemní vztah skončí 31.5.2013,
b) schválila uzavření splátkového kalendáře s paní Ivetou Vyskočilovou, byt č. 22, ulice Armádní, č.p. 500,
Milovice – Mladá, na dlužnou částku 10.519,-Kč na nájemném. Dluh bude uhrazen nejpozději do
31.10.2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3b) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 44 v čp. 500 ul. Armádní v části Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č.3/2011 ze dne 31.1.2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 44 v domě č.p. 500 v ul. Armádní v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Jedná se o byt o velikosti 1+1
s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 36,20 m2. Byt je bez dluhu.
Vztah k rozpočtu:
S příjmem z nájemného je počítáno v rozpočtu města pro rok 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 302/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č.44 v domě čp. 500 v ul. Armádní, v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/ m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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3c) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7 v čp. 596 ul. Topolová v části Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č.3/2011 ze dne 31.1.2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 7 v domě č.p. 596 v ul. Topolová v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Jedná se o byt o velikosti 2+1
s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 48,20 m2. Byt je bez dluhu.
Vztah k rozpočtu:
S příjmem z nájemného je počítáno v rozpočtu města pro rok 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 303/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 7 v domě čp. 596 v ul. Topolová, v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/ m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3d) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 2 v čp. 598 ul. Topolová v části Mladá
Starosta města uvedl, že v souladu se Směrnicí č.3/2011 ze dne 31.1.2011, předkládá oddělení správy majetku
města návrh na vyvěšení Záměru na nájem bytu č. 2 v domě č.p. 598 v ul. Topolová v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Jedná se o byt o velikosti 2+1
s příslušenstvím, s celkovou výměrou podlahové plochy 49,30 m2. Byt je bez dluhu.
Vztah k rozpočtu:
S příjmem z nájemného je počítáno v rozpočtu města pro rok 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 304/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 2 v domě čp. 598 v ul. Topolová, v části Mladá s nabídkou
výše měsíčního nájemného v minimální částce 63,67,- Kč/ m2 a s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3e) Žádost o souhlas s výdělečnou činností v nájemním bytu
Starosta města uvedl, že dne 15.5.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost pana K. Z., nájemce bytu
zvláštního určení č. 13, v č.p. 568/B, ul. Braniborská, Milovice-Mladá o souhlas s výdělečnou činností
provozovanou ve jmenovaném bytě. Pan Z. uvádí, že vzhledem k jeho zdravotním potížím (slabozrakost) má
problémy s docházkou do zaměstnání a tak by chtěl doma provozovat zdravotní masáže (osvědčení přílohou)
zaměřené pro seniory a klienty s vrozenými pohybovými vadami a pro známé. Pan Z. uvádí, že masáže jsou i
jeho koníčkem a výdělek by byl minimální. Jednalo by se o přivýdělek k invalidnímu důchodu. Byt by zůstal
v původním stavu, bez úprav. O souhlas žádá, aby nedošlo k porušení článku IV., odst. 2. Smlouvy o nájmu
bytu.
Byt pana Z. je v přízemí domu, v těsné blízkosti hlavního vchodu, tím by bylo zamezeno pohybu cizích osob
v domě.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 305/2013:
Rada města
schválila provozování masérské činnosti nájemci panu K. Z. v bytě č. 13, č.p. 568/B, ul. Braniborská, Milovice
– Mladá za podmínky zamezení pohybu cizích osob po domě.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Byty ve vlastnictví Města Milovice v Domově s pečovatelskou službou
4a) Návrh na určení nového nájemce bytu č. 07, DPS Milovice, Příčná 194, paní Jiřina Smutná, trvale
bytem Milovice, Mladá, Rakouská 683
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Místostarostka města uvedla, že Oddělení Správy majetku Města Milovice oznámilo uvolnění bytu č.07 v DPS
Příčná 194, Milovice po paní V. F., která byt odevzdala.
Na základě tohoto oznámení byli osloveni žadatelé dle pořadníku:
1. M. D., bytem Smetanova 338, Milovice, na písemnou nabídku ve stanoveném termínu neodpověděla, byla
tedy zařazena na konec pořadníku,
2. Jiřina Smutná, bytem Rakouská 683, Milovice – Mladá, projevila zájem o přidělení výše uvedeného bytu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 306/2013:
Rada města
schválila přidělení bytu č. 07, DPS Příčná 194, Milovice, paní Jiřině Smutné, nar. 22.06.1930, trvale bytem
Milovice- Mladá, Rakouská 683. Začátek nájemního vztahu se stanovuje dnem 01.06.2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4b) Návrh na určení nového nájemce bytu č. 04, DPS Milovice, Příčná 194, paní Růžena Müllerová, trvale
bytem Mírová 473, Milovice.
Místostarostka města uvedla, že Oddělení Správy majetku města oznámilo uvolnění bytu č.04 v DPS Příčná 194,
Milovice po paní B. Ř., která zemřela dne 22.04.2013.
Na základě tohoto oznámení byli osloveni žadatelé dle pořadníku:
1. M. D., bytem Smetanova 338, Milovice, na písemnou nabídku ve stanoveném termínu neodpověděla a byla
tedy zařazena na konec pořadníku,
2. Růžena Müllerová, bytem Mírová 473, Milovice, osobně projevila zájem o přidělení bytu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 307/2013:
Rada města
schválila přidělení bytu č. 04, DPS Příčná 194, Milovice, paní Růženě Müllerové, nar. 28.10.1926, trvale
bytem, Mírová 473, Milovice. Začátek nájemního vztahu se stanovuje dnem 01.06.2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
5. Budovy ve vlastnictví Města Milovice
5a) Ukončení bezúplatného užívání nebytového prostoru
Starosta města uvedl, že dne 25.6.2007 byla uzavřena mezi Městem Milovice a kulečníkovým klubem BC
RELAX MILOVICE, Topolová 912, 289 23 Milovice-Mladá, zastoupeným panem Zdeňkem Fibichem Dohoda
o bezúplatném užívání nebytového prostoru, nacházejícím se v budově ve vlastnictví Města Milovice, č.p. 47,
Benátecká Vrutice. Jednalo se o sál v uvedené budově, který byl využíván jako herna kulečníkového klubu. Dle
sdělení zástupce klubu pana Zdeňka Fibicha se již sál nevyužívá a kulečníkový stůl klub prodal. Z tohoto důvodu
navrhuje oddělení města ukončit bezúplatné užívání nebytového prostoru ke dni 31.5.2013.
Vztah k rozpočtu:
Užívání nebytového prostoru bylo bezúplatné, rozpočet města nebude tímto dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 308/2013:
Rada města
a) schválila ukončení bezúplatného užívání nebytového prostoru, nacházejícím se v budově ve vlastnictví
Města Milovice, č.p. 47, Benátecká Vrutice, ke dni 31.5.2013,
b) uložila oddělení správy majetku města vypracovat Dohodu o ukončení bezúplatného užívání nebytového
prostoru, ke dni 31.5.2013 s BC RELAX MILOVICE, Topolová 912, 289 23 Milovice-Mladá.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
5b) Žádost o prominutí poplatku za nájem velkého sálu v Kulturním domě, ul. 5. května, Milovice
Místostarostka města uvedla, že dne 9.5.2013 byla doručena na oddělení SMM žádost paní Ludmily Šimkové,
statutárního zástupce Občanského sdružení Maminky dětem, nám. 30. června 507, Milovice-Mladá, o prominutí
poplatku za nájem velkého sálu KD na ul. 5. května, Milovice. Ve dnech 11. a 18.6.2013 od 19,00 do 21,00
hodin by chtělo sdružení uspořádat benefiční cvičení pro veřejnost. Výtěžek z této akce by byl určen na další
vybavení a potřeby pro děti z nízkoprahového D klubu v ul. Lesní, č.p. 619, který byl otevřen 1.4.2013.
Vztah k rozpočtu:
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V případě schválení prominutí poplatku za nájem části pozemku bude příjem do rozpočtu města na rok 2013
ponížen o částku 2.420,-Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 309/2013:
Rada města
schválila prominutí poplatku za nájem velkého sálu KD na ul. 5. května, Milovice, ve dnech 11. a 18.6.2013 od
19,00 do 21,00 hodin na akci benefiční cvičení pro veřejnost, pořádanou Občanským sdružením Maminky
dětem, nám. 30. června 507, Milovice-Mladá.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
6. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
6a) Návrh na směnu nemovitostí mezi Městem Milovice a Josefem Janečkem
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 251/2013 ze dne 29.04. 2013, byl dne 03.05. 2013 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o směně nemovitostí mezi Městem Milovice a Josefem Janečkem,
trvale bytem 5. května 33/46, 289 24 Milovice, v tomto znění:
Pozemky ve vlastnictví Města Milovice, které jsou předmětem směny:
Město Milovice je, mimo jiné vlastníkem nemovitostí v k.ú. Milovice nad Labem - pozemku parc.č. 417 ostatní
plocha-jiná plocha o celkové výměře 407 m2 a pozemku parc.č. 993/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o
celkové výměře 468 m2 oba zapsané na LV č. 1 pro katastrální území Milovice nad Labem, obec Milovice, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
Geometrickým plánem č. 1194-29/2013 byl z pozemku parc.č. 417 oddělen díl „c“ o výměře 3 m2 a z pozemku
parc.č. 993/3 díl „b“ o výměře 12 m2, které jsou předmětem směny. Výměra obou dílů je 15 m2.
Pozemek ve vlastnictví Josefa Janečka, který je předmětem směny:
Josef Janeček je vlastníkem nemovitosti v k.ú. Milovice nad Labem - pozemku parc.č. 415 ostatní plocha-jiná
plocha o celkové výměře 701 m2 zapsaného na LV č. 219 pro katastrální území Milovice nad Labem, obec
Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Geometrickým plánem č.
1194-29/2013 byl z pozemku parc.č. 415 oddělen díl „e“ o výměře 15 m2, který je předmětem směny.
V obou případech se jedná o pozemky přístupné z ulice Ke Hřišti (respekt. 5. května), ve Městě Milovice, v části
Milovice (viz mapový podklad), které jsou podle schváleného Územního plánu Města Milovice (změna č. 2)
umístěny v zóně OS - 2 Smíšené obytné území.
Důvody směny:
V únoru letošního roku se na Oddělení správy majetku města obrátil pan Josef Janeček, trvale bytem 5. května
33/46, 289 24 Milovice, který se stal novým vlastníkem pozemku parc.č. 415 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú.
Milovice nad Labem s tím, že při vytyčení vlastnické hranice zjistil, že na pozemku v jeho vlastnictví je
umístěna část asfaltové komunikace v ulici Ke Hřišti.
Oddělení správy majetku města si při místním šetření tuto skutečnost ověřilo. Vzhledem k tomu, že při
zachování současné vlastnické hranice pozemku parc.č. 415 by byl průjezd mezi touto vlastnickou hranicí a
vjezdem do rodinného domu čp. 44 v šířce jen cca. 4,50 m (za současného stavu je průjezd cca 6,00 m), jednalo
Oddělení správy majetku města s panem Janečkem o možnosti změny vlastnické hranice.
Při vzájemných jednáních došlo k dohodě o tom, že možným řešením zachování výše uvedeného průjezdu, v šíři
cca 6 m, je směna části pozemku, ve vlastnictví Josefa Janečka, parc.č. 415 za adekvátní části pozemků, ve
vlastnictví Města Milovice, parc.č. 417 a parc.č. 993/3 s tím, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků
budou hradit obě strany rovným dílem, každá strana uhradí 1/2 nákladů.
Ke směně se stanovují tyto podmínky:
- hodnota nemovitostí jedné i druhé strany je stejná, v obou případech ve výši 1.500,- Kč a vychází z ceny
schválené Zastupitelstvem města za výkup obdobných pozemků na území města, to je 100,- Kč za 1m2 pozemku
na kterém je umístěna místní komunikace,
- veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí (náklady na zpracování Geometrického plánu pro změnu
hranice pozemku, náklady zpracování Směnné smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí) budou hradit obě strany rovným dílem,
každá strana uhradí 1/2 nákladů,
- Josef Janeček bere na vědomí, že bude hradit veškeré náklady spojené s případným přemístěním přípojkové
skříně pro odběr elektrické energie, napojené na distribuční soustavu rozvodů NN a skříně s hlavním uzávěrem
plynu (HUP) pro odběr plynu, napojené na distribuční rozvody plynu. Obě skříně jsou umístěny na stávající
hranici pozemků, jejichž části jsou předmětem směny.
Termín pro doručení připomínek nebo námitek k Záměru končil dne 21.05. 2013 ve 14:00 hodin, ve stanoveném
termínu nebyla doručena žádná připomínka ani námitka.
Na základě výše uvedeného, Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby doporučila Zastupitelstvu
města směnu nemovitostí schválit.
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Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení ZM č. 37/2012 ze dne 25.06. 2012:
schválilo cenu za výkup pozemků v lokalitě fotbalového hřiště AFK Milovice ve výši 100,- Kč za 1 m2 pozemku,
s tím že Město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s jejich prodejem (náklady na zpracování
geometrických plánů, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Usnesení RM č. 251/2013 ze dne 29.04. 2013:
schválila zveřejnění Záměru o směně nemovitostí ve vlastnictví Města Milovice tj. části pozemku parc.č. 417
ostatní plocha-jiná o výměře 3 m2 (v geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako
díl „c“) a části pozemku parc.č. 993/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 12 m2 (v geometrickém plánu
č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „b“) oba v k.ú. Milovice nad Labem (výměra obou dílů
je 15 m2), za nemovitost ve vlastnictví Josefa Janečka, 5. května 33/46, 289 24 Milovice, to je část pozemku
parc.č. 415 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Milovice nad Labem (v geometrickém plánu č.
1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „e“), ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Stanovisko k návrhu:
Návrh Záměru byl konzultován s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Předpokládaný podíl města na nákladech spojených se směnou nemovitostí je 2.950,- Kč (2.420,- Kč to je 1/2
nákladů na zpracování Geometrického plánu + 500,- Kč to je 1/2 správního poplatku za vklad do katastru
nemovitostí + 30,- Kč to je 1/2 daně z převodu nemovitostí). Ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 je
v položce 6171 - 6130 Výkup pozemků vyčleněna částka ve výši 1.500.000,- Kč, ze které budou náklady na
spojené se směnou pozemků hrazeny.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 310/2013:
Rada města
a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o směně nemovitostí ve vlastnictví Města Milovice tj. části pozemku
parc.č. 417 ostatní plocha-jiná o výměře 3 m2 (v geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku
označena jako díl „c“) a části pozemku parc.č. 993/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 12 m2 (v
geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „b“) oba v k.ú. Milovice nad
Labem (výměra obou dílů je 15 m2), za nemovitost ve vlastnictví Josefa Janečka, 5. května 33/46, 289 24
Milovice, to je část pozemku parc.č. 415 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Milovice nad Labem
(v geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „e“), nebyla v termínu
stanoveném Záměrem doručena žádná připomínka ani námitka,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí ve vlastnictví Města Milovice tj. části pozemku
parc.č. 417 ostatní plocha-jiná o výměře 3 m2 (v geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku
označena jako díl „c“) a části pozemku parc.č. 993/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 12 m2 (v
geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „b“) oba v k.ú. Milovice nad
Labem (výměra obou dílů je 15 m2), za nemovitost ve vlastnictví Josefa Janečka, 5. května 33/46, 289 24
Milovice, to je část pozemku parc.č. 415 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Milovice nad Labem
(v geometrickém plánu č. 1194 - 29/2013 je tato část pozemku označena jako díl „e“) za těchto podmínek :
- hodnota nemovitostí jedné i druhé strany je stejná, v obou případech ve výši 1. 500,- Kč a vychází z ceny
schválené Zastupitelstvem města za výkup obdobných pozemků na území města, to je 100,- Kč za 1m2 pozemku
na kterém je umístěna místní komunikace,
- veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí (náklady na zpracování Geometrického plánu pro změnu
hranice pozemku, náklady zpracování Směnné smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí) budou hradit obě strany rovným dílem,
každá strana uhradí 1/2 nákladů. Josef Janeček bere na vědomí, že bude hradit veškeré náklady spojené
s případným přemístěním přípojkové skříně pro odběr elektrické energie, napojené na distribuční soustavu
rozvodů NN a skříně s hlavním uzávěrem plynu (HUP) pro odběr plynu, napojené na distribuční rozvody plynu.
Obě skříně jsou umístěny na stávající hranici pozemků, jejichž části jsou předmětem směny.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
7. Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce kanalizační přípojky pro novou ZŠ Milovice - Mladá
Místostarostka města uvedla, že v současné době probíhá realizace stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice Mladá“. Po dokončení stavby bude budova sloužit pro zabezpečení výuky žáků prvního a druhého stupně nově
zřízené příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Juventa, p.o., Komenského 578,
Milovice-Mladá.
V souvislosti s realizací výše uvedené stavby byla vybudována i nová kanalizační přípojka (se třemi šachtami
v lomových bodech) s napojením na stávající šachtu v ulici Višňová. Tato přípojka byla, podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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realizována jako samostatná stavba s názvem „Přípojka kanalizace na pozemku parc.č. 1419/1 k.ú. Benátecká
Vrutice“. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán Stavebním úřadem MěÚ Milovice dne 03.04. 2013
pod čj. SÚ/3247/13/Lan.
Vzhledem k délce přípojky (cca 123,50 bm) má přípojka spíše charakter a parametry kanalizačního řadu, což je
vodohospodářské dílo, které může po jeho dokončení provozovat pouze oprávněný provozovatel.
Vodovodní a kanalizační řady v Milovicích provozuje společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., která je
vlastníkem čističky odpadních vod, do které jsou kanalizační řady, z části Milovice, části Mladá a části
Benátecká Vrutice, napojeny.
V souladu s usnesením Rady města č. 236/2013 ze dne 29.04. 2013, byl dne 03.05. 2013, na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněn Záměr o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a
společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk
(jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je provozování a spravování vodohospodářského díla „Přípojka
kanalizace na pozemku parc.č. 1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice“.
Termín pro doručení připomínek nebo námitek k Záměru končil dne 21.05. 2013 ve 14:00 hodin, ve stanoveném
termínu nebyly doručena žádná připomínka ani námitka.
Na základě výše uvedeného odd. Správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o výpůjčce
schválit.
Úplný text Smlouvy o výpůjčce je přílohou tohoto návrhu.
Dále Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemku ve vlastnictví Města Milovice, parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice
(jako povinným) a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako oprávněným) pro možnost
oprávněného zabezpečovat provoz a údržbu vodohospodářského díla „Přípojka kanalizace na pozemku parc.č.
1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice“. Vzhledem k tomu, že vodohospodářské dílo bylo vybudováno v rámci stavby
„Výstavba a dostavba ZŠ Milovice - Mladá“, je zřízení věcného břemene navrhováno jako bezúplatné.
Úplný text Smlouvy o zřízení věcného břemene je přílohou tohoto návrhu.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 236/2013 ze dne 29.04. 2013:
a) schválila text Smlouvy o výpůjčce vodohospodářské díla „Přípojka kanalizace na pozemku parc.č. 1419/1 k.ú.
Benátecká Vrutice“, která by měla být uzavřena mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společností
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 00, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk (jako
vypůjčitelem), jejímž předmětem je zajištění provozování a spravování tohoto vodohospodářského díla,
b) schválila zveřejnění Záměru o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a
společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk
(jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je provozování a spravování vodohospodářské díla „Přípojka kanalizace
na pozemku parc.č. 1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Stanovisko k návrhu:
Text Smlouvy o výpůjčce i text Smlouvy o zřízení věcného břemena byl konzultován s právním zástupcem
města.
Vztah k rozpočtu:
Uzavření Smlouvy o výpůjčce nebude mít dopad na schválený rozpočet města na rok 2013 a ani v dalších letech
než dojde k navýšení základního kapitálu v akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Po
navýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se zvýší počet akcií ve
vlastnictví města a tím i příjmy rozpočtu města za dividendy z akcií.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene nebude mít dopad na schválený rozpočet města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 311/2013:
Rada města
a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (jako
půjčitelem) a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Bobnická 712, 288 21
Nymburk (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je provozování a spravování vodohospodářské díla „Přípojka
kanalizace na pozemku parc.č. 1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice“, nebyla v termínu stanoveném Záměrem
doručena žádná připomínka ani námitka,
b) schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společností Vodovody a
kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk (jako vypůjčitelem), jejímž
předmětem je provozování a spravování vodohospodářské díla „Přípojka kanalizace na pozemku parc.č. 1419/1
k.ú. Benátecká Vrutice“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
c) schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví města parc.č. 1419/1 v
k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako povinným) a společností Vodovody a kanalizace Nymburk,
a.s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČ 463 57 009 (jako oprávněným) ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
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8. Návrh Rozpočtového opatření č.2/2013/ZM
Místostarostka města předložila Radě města návrh Rozpočtového opatření č.2/2013/ZM.
Příjmy:
4211 – Investiční přijaté transfery ze SR
Ministerstvo financí zaslalo dne 2.4.2013 Pokyn k nastavení rozpočtového limitu na akci „Výstavba a dostavba
ZŠ Milovice-Mladá“ ve výši 119.406.000,- Kč. Tato částka bude zařazena na straně příjmů do položky 4211.
Výdaje běžné:
3113 – ZŠ a MŠ T.G.M. Milovice a ZŠ JUVENTA
Jedná se o přesun finančních prostředků z příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T.G.M. Milovice na nově vzniklou
příspěvkovou organizaci ZŠ JUVENTA k pokrytí provozních nákladů.
Výdaje kapitálové:
3113 6121 – Výstavba a dostavba ZŠ Mladá (čerpání dotace)
Na stranu výdajů bude zařazena částka ve výši 119.406.000,- Kč.
Rozpočtovým opatřením se výsledek hospodaření a financování nemění.
Návrh rozpočtového opatření č.2/2013/ZM byl projednán na finančním výboru dne 18. 4. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 312/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh Rozpočtové opatření č.2/2013/ZM, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh Rozpočtového opatření č.2/2013/ZM, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
9. Nabídka společnosti Mediatel spol. s r. o., Prezentace MěÚ v telefonním seznamu ZLATÉ STRÁNKY
Starosta města předložil členům RM nabídku na prezentaci Městského úřadu Milovice v telefonním seznamu
ZLATÉ STRÁNKY od společnosti Mediatel spol. s r.o., IČ 26757052, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha.
Prezentace by byla zveřejněna v tištěné verzi ZLATÉ STRÁNKY – Středočeský kraj, v rubrice:
a) Krajské, městské a obecní úřady, magistráty,
b) Ve jmenném seznamu.
Prezentace by byla v rozsahu:
Městský úřad Milovice
nám. 30. června 508, Milovice
tel. 325 517 111
email meu@mesto-milovice.cz
www.mesto-milovice.cz
Lukáš Pilc, starosta
v budově je dále
Městská policie Milovice 325 516 880, 325 517 170
Městská knihovna 325 577 248
Vztah k rozpočtu:
Částka 3872,- Kč by byla hrazena z položky rozpočtu 6171 5196 Nákup služeb.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 313/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o zveřejnění inzerce (prezentace Městského úřadu Milovice v telefonním seznamu
ZLATÉ STRÁNKY) se společností Mediatel spol. s r.o., IČ 26757052, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha, ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
10. Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o správním řízení (správní řád) mezi Městem Milovice a
Obcí Stratov
Starosta města předložil členům RM návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o
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obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o správním řízení (správní řád) mezi
Městem Milovice a Obcí Stratov.
Podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplnění, ji mohou obce, které
nezřídili obecní policii uzavřít s jinou obcí v témže vyšším samosprávním celku, která obecní policii zřídila,
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené citovaným
zákonem nebo zvláštním zákonem na území obce, která obecní policii neřídila a je smluvní stranou této
smlouvy. Tato smlouva vyžaduje souhlas Krajského úřadu.
Vše bylo konzultováno s velitelem Městské policie Milovice.
Zastupitelstvo obce Stratov na svém jednání dne 13. 5. 2013 Usnesením č. 8/2013 schválilo znění Veřejnoprávní
smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o
správním řízení (správní řád) mezi Městem Milovice a Obcí Stratov.
Vztah k rozpočtu:
Příjem částky 60.000,- Kč do rozpočtu města Milovice do položky 4121 Neinvestiční transfery od obcí.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 314/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o správním řízení (správní řád) mezi Městem Milovice a
Obcí Stratov,
b) doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a zákona č. 500/2005 Sb., zákona o správním řízení (správní řád) mezi Městem
Milovice a Obcí Stratov.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
11. Žádost o umístění dopravního značení zákazu zastavení v ul. Ostravská
Starosta města uvedl, že společnost SIRENA FILM, s.r.o., Rašínovo nábřeží 6 čp. 42, 120 00 Praha 2, podala
žádost o povolení umístění dopravního značení B28 – zákaz zastavení + E13 - text: MIMO FILM 21. – 24. 05.,
10. – 14. 06., 17. – 21. 05., 24. – 28. 06., 01. – 04. 07., 08. 07. 2013 ul. Ostravská v Milovicích z důvodu
parkování osobních automobilů, které mají přímou účast na natáčení seriálu. Jedná se o natáčení dánského
seriálu o bitvě mezi Pruskem a Dánskem. Vzhledem k tomu, že od 14. do 16. 06. 2013 se uskuteční hudební
festival Votvírák, oddělení správy majetku města navrhuje Radě města souhlasit s umístěním dopravního značení
dle vyjádření Dopravního inspektorátu Nymburk Policie České republiky, Boleslavská 1831/13, 288 29
Nymburk pod č.j.: KRPS–153544-1/ČJ–2013-010806-SMÚP ze dne 07. 05. 2013 s tím, že dne 14. 06. 2013
v době konání hudebního festivalu Votvírák budou za předním sklem vozidel umístěny snadno identifikovatelné
kartičky s razítkem Města Milovice, aby strážníci Městské policie mohli provádět kontrolu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 315/2013:
Rada města
a) schválila umístění dopravního značení B28 - zákaz zastavení + E13 – text: MIMO FILM 21. – 24. 05., 10. –
14. 06., 17. – 21. 05., 24. – 28. 06., 01. – 04. 07., 08. 07. 2013 a MIMO vozidel označené parkovací kartou
ul. Ostravská v Milovicích. Osazení dopravního značení bude dle vyjádření Dopravního inspektorátu
Nymburk Policie České republiky, Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk pod č.j.: KRPS–153544-1/ČJ–
2013-010806-SMÚP ze dne 07. 05. 2013,
b) uložila odd. Správy majetku města Milovice zajistit kartičky pro společnost SIRENA FILM, s.r.o.,
umístitelné za přední sklo vozidla, snadno identifikovatelné s razítkem Města Milovice, tak aby strážníci
Městské policie mohli provádět kontrolu v době konání hudebního festivalu Votvírák.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
12. Návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice
Místostarostka města předložila RM návrh na poskytnutí finančních darů z rozpočtu města příspěvkovým
organizacím Středočeského kraje Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb a Dětský domov Milovice, jako
příspěvek na konání akcí „Den dětí“ a „Vánočních besídek“.
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Vztah k rozpočtu:
Finanční příspěvky na akci „Vánoční besídku“ budou hrazeny z položky 6171 5192 – poskytnutí neinvestičních
příspěvků a náhrad.
Finanční příspěvky na akci „Den dětí“ budou hrazeny z položky 3429 5229 – dotace neziskovým a podobným
organizacím v oblasti kultury a sportu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 316/2013:
Rada města
a) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice ve výši 5.000,- Kč na akci „Den dětí“ (z
položky 3429 5229 – dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu) příspěvkové
organizaci Středočeského kraje Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb, Rakouská 552, 289 23 Milovice,
b) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice ve výši 5.000,- Kč na „Vánoční besídku“ (z
položky 6171 5192 – poskytnutí neinvestičních příspěvků a náhrad) příspěvkové organizaci Středočeského kraje
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb, Rakouská 552, 289 23 Milovice,
c) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice ve výši 5.000,- Kč na akci „Den dětí“ (z
položky 3429 5229 – dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu) příspěvkové
organizaci Středočeského kraje Dětský domov Milovice, Dětská 361, 289 23 Milovice,
d) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice ve výši 5.000,- Kč na „Vánoční besídku“ (z
položky 6171 5192 – poskytnutí neinvestičních příspěvků a náhrad) příspěvkové organizaci Středočeského kraje
Dětský domov Milovice, Dětská 361, 289 23 Milovice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
13. Činnost komisí Rady města Milovice
13a) Komise výstavby a dopravy
Starosta města předložil Zápis č. 5/2013 z jednání Komise výstavby a dopravy, ze dne 22. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 317/2013:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 5/2013 z jednání Komise výstavby a dopravy, ze dne 22. 5. 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
14. Činnost výborů Zastupitelstva města
14a) Finanční výbor
Starosta města předložil Zápis č. 4/2013 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 18. 4. 2013 a Zápis č. 5/2013
z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 16. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 318/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 4/2013 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 18. 4. 2013 a Zápis č. 5/2013
z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 16. 5. 2013,
b) předkládá ZM k projednání Zápis č. 4/2013 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 18. 4. 2013 a Zápis č.
5/2013 z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 16. 5. 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
14b) Kontrolní výbor
Starosta města předložil Zápis č. 26/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 28. 3. 2013, Zápis č.
27/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 11. 4. 2013 a Zápis č. 28/2013 z jednání Kontrolního výboru
ZM, ze dne 10. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 319/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 26/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 28. 3. 2013, Zápis č. 27/2013
z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 11. 4. 2013 a Zápis č. 28/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM, ze
dne 10. 5. 2013,
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b) předkládá ZM k projednání Zápis č. 26/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 28. 3. 2013, Zápis č.
27/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 11. 4. 2013 a Zápis č. 28/2013 z jednání Kontrolního výboru
ZM, ze dne 10. 5. 2013,
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
15. Zpráva a Zápis z kontroly vyúčtování finančního příspěvku pro AFK Milovice na rok 2012 provedené
Kontrolním a Finančním výborem ZM
Místostarostka města uvedla, že Oddělení školství a kultury předkládá RM vyjádření, ke zprávám z kontroly
Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města, k vyúčtování finančního příspěvku na činnost neziskové
organizace AFK Milovice poskytnuté městem Milovice na rok 2012.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 320/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí zprávu z kontroly, vyúčtování finančního příspěvku na činnost neziskové organizace AFK
Milovice poskytnuté městem Milovice na rok 2012, provedené Finančním výborem Zastupitelstva města č.
5/2013 ze dne 16. 5. 2013 a Kontrolním výborem Zastupitelstva města č. 28/2013 ze dne 10. 5. 2013,
b) vzala na vědomí vyjádření OŠK ke zprávám z kontrol viz. bod a) ze dne 24. 5. 2013 a 27. 5. 2013,
c) vyzvala vedení AFK Milovice k neprodlenému odstranění závad, které byly zjištěny fyzickou kontrolou dne
29. 4. 2013, dle čl.VI, bod i) Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve lhůtě do 15. 7. 2013. Pokud k tomuto
datu nebude sjednána náprava, bude Rada města jednat o ukončení Smlouvy o nájmu objektu č.p. 55.
d) předkládá zprávy z kontrol KV a FV ad a) a vyjádření OŠK ad b) ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu
města.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
16. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2013 a návrh programu jednání
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, navrhl svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č.
4/2013, které se bude konat v úterý 11. 6. 2013 od 18 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30.
června 508, v části Milovice - Mladá.
Současně předložil návrh programu v tomto znění:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Návrh Směrnice č. 3/2013 Způsob a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
a označování budov čísly
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č.1/2013, kterou se ruší OZV č.1/00 o městském
podpůrném stipendiu
4. Návrh Směrnice č. 4/2013 Pravidla pro vyplácení městského stipendia
5. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013 z položky 3429 5229 - Dotace neziskovým a
podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
6. Rozpočtové opatření č.2/2013/ZM
7. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2012
8. Návrhy na přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Milovice za rok 2012
9. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1208/15 v k.ú. Milovice nad Labem (pozemek pod garáží Miroslav
Dušek)
10. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1208/23 v k.ú. Milovice nad Labem (pozemek pod garáží Ing. Vanda
Ducháčová)
11. Návrh na prodej pozemků parc. č. 1390/25, 1390/31 a 5074 v k.ú. Benátecká Vrutice (pozemky v ul.
Topolová Toril Invest, a.s.)
12. Žádost společnosti Jenčík a Janovský, s.r.o. o prodloužení termínu zahájení podnikatelské činnosti
13. Návrh na prodej STL plynovodu a přípojky pro novou ZŠ Milovice - Mladá
14. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice z vlastnictví ČR do vlastnictví Města
Milovice
15. Návrh na směnu nemovitostí mezi Městem Milovice a Josefem Janečkem
16. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
17. Rezignace členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města
18. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
19. Návrh na schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve
znění pozdějších změn mezi Městem Milovice a Obcí Stratov
21

20. Návrh na pojmenování ulic v Milovicích
21. Závěr
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 321/2013:
Rada města
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2013, které se bude konat v úterý
11. 6. 2013 od 18 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice –
Mladá, s tímto programem:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Návrh Směrnice č. 3/2013 Způsob a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
a označování budov čísly
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č.1/2013, kterou se ruší OZV č.1/00 o městském
podpůrném stipendiu
4. Návrh Směrnice č. 4/2013 Pravidla pro vyplácení městského stipendia
5. Rozpočtové opatření č.2/2013/ZM
6. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2012
7. Návrhy na přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Milovice za rok 2012
8. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1208/15 v k.ú. Milovice nad Labem (pozemek pod garáží Miroslav
Dušek)
9. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1208/23 v k.ú. Milovice nad Labem (pozemek pod garáží Ing. Vanda
Ducháčová)
10. Návrh na prodej pozemků parc. č. 1390/25, 1390/31 a 5074 v k.ú. Benátecká Vrutice (pozemky v ul.
Topolová Toril Invest, a.s.)
11. Žádost společnosti Jenčík a Janovský, s.r.o. o prodloužení termínu zahájení podnikatelské činnosti
12. Návrh na prodej STL plynovodu a přípojky pro novou ZŠ Milovice - Mladá
13. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice z vlastnictví ČR do vlastnictví Města
Milovice
14. Návrh na směnu nemovitostí mezi Městem Milovice a Josefem Janečkem
15. Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy podle zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii ve znění
pozdějších změn mezi Městem Milovice a Obcí Stratov
16. Návrh na pojmenování ulic v Milovicích
17. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
18. Rezignace členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města
19. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013 z položky 3429 5229 - Dotace neziskovým a
podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
21. Závěr
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Pavel Křáp
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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