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. 16/2013
konaného dne 10. 6. 2013 od 7:00 hodin v kanceláři starosty
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, Pavel Křáp – radní města, Ing. Jiří
Hlaváček - radní města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Kontrola plnění usnesení
Veřejné zakázky
Byty ve vlastnictví Města Milovice
Budovy ve vlastnictví Města Milovice
Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Provozní řád pro pozemní komunikaci - Cyklostezka „Pod Liškami“
Informace o možnosti vybudování sportovního parku
Předvolání ve věci projednání dědictví po E. Š.
Žádost o sdělení Okresního soudu v Nymburce
Návrh na souhlas k překročení uzavírací hodiny
Stížnost na narušování občanského soužití
Žádost pana J. K. o možnost užití znaku Města Milovice
Žádost pana K. H. o užití znaku města a záštitu starosty Města Milovice Činnost komisí Rady
města Milovice
15. Žádost pana Jindřicha Křenka o finanční podporu při koupi lezecké stěny
16. Informace o plnění odvodové povinnosti
17. Okresní sněm Okresního mysliveckého spolku Nymburk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta města předložil RM kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 296/2013:
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.
Plnění: Výzva zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 31. 5. 2013.
Usnesení č. 297/2013:
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.
Plnění: Smlouva o dílo na opravu střechy KD Milovice čp. 101 se spol. Radomil Žaba, Armádní 502, 289 23
Milovice podepsána oběma smluvními stranami dne 7. 6. 2013.
Usnesení č. 298/2013:
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,
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
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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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán uchazečům poštou dne 29. 5. 2013.
Usnesení č. 299/2013:
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.
Plnění: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice dne 31. 5. 2013.
Usnesení č. 300/2013:
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
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podlimitním řízení dle § 38 zákona, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Jiří Holatka 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.
Plnění: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům poštou dne 27. 5. 2013 a téhož dne zveřejněn na
profilu zadavatele. Oznámení o vyřazení uchazeče zasláno poštou dne 27. 5. 2013.
Usnesení č. 301/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Ivetě Vyskočilové poštou dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 302/2013:
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.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 30. 5. 2013.
Usnesení č. 303/2013:
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.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 30. 5. 2013.
Usnesení č. 304/2013:
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.
Plnění: Záměr zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 30. 5. 2013.
Usnesení č. 305/2013:
schválila provozování masérské činnosti nájemci panu Karlu Záblockému v bytě č. 13, č.p. 568/B, ul.
Braniborská, Milovice – Mladá za podmínky zamezení pohybu cizích osob po domě.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslánu nájemci dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 306/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Jiřině Smutné poštou dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 307/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán paní Růženě Müllerové poštou dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 308/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán nájemci poštou dne 28. 5. 2013.
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Usnesení č. 309/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán Občanskému sdružení Maminky dětem poštou dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 310/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán panu Josefu Janečkovi elektronicky dne 28. 5. 2013. Návrh na směnu
nemovitosti bude předložen na veřejném jednání ZM č.4/2013 dne 11. 6. 2013.
Usnesení č. 311/2013:
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.
Plnění: Smlouva o Výpůjčce podepsána ze strany Města Milovice dne 4. 6. 2013 a zaslána společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., k podpisu. Po podepsání Smlouvy oběma stranami bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 312/2013:
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.
Plnění: Návrh Rozpočtového opatření č.2/2013/ZM bude předložen na veřejném jednání ZM č. 4/2013, dne
11.6.2013.
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Usnesení č. 313/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán elektronicky dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 314/2013:
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.
Plnění: Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy bude předložen na veřejném jednání ZM č.4/2013, dne
11.6.2013.
Usnesení č. 315/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán poštou společnosti SIRENA FILM, s.r.o., dne 28. 5. 2013.
Usnesení č. 316/2013:
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.
Plnění: Výpisy usnesení zaslány Domovu Mladá a Dětskému domovu Milovice poštou dne 4. 6. 2013.
Usnesení č. 317/2013:
vzala na vědomí Zápis č. 5/2013 z jednání Komise výstavby a dopravy, ze dne 22. 5. 2013.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 15/2013, ze dne 27. 5. 2013 zaslán elektronicky předsedovi Komise výstavby a
dopravy dne 27.5.2013.
Usnesení č. 318/2013:
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.
Plnění: Zápis z jednání RM č. 15/2013, ze dne 27. 5. 2013 zaslán elektronicky předsedovi Finančního výboru
ZM dne 31. 5. 2013. Zápis č. 4/2013 a Zápis č. 5/2013 z jednání Finančního výboru ZM, bude předložen na
jednání ZM č.4/2013, dne 11. 6. 2013.
Usnesení č. 319/2013:
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,
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.
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Plnění: Zápis z jednání RM č. 15/2013, ze dne 27. 5. 2013 zaslán elektronicky předsedovi Kontrolního výboru
ZM dne 31. 5. 2013. Zápis č. 26/2013, Zápis č. 27/2013 a Zápis č. 28/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM,
bude předložen na jednání ZM č.4/2013, dne 11. 6. 2013.
Usnesení č. 320/2013:
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.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán elektronicky vedení AFK dne 28. 5. 2013. Zprávy z kontrol KV a FV ad a) a
vyjádření OŠK ad b) budou předloženy na veřejném jednání ZM č. 4/2013, dne 11. 6. 2013.
Usnesení č. 321/2013:
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
Plnění: Program veřejného jednání ZM zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne
28. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 322/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 15/2013 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 5, proti 0, zdržel se 0.
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2. Veřejné zakázky
2a) Veřejná zakázka „Dodávka nábytku pro ZŠ Juventa“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
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. Vzhledem k tomu, že součástí stavby není dodávka nábytku, je nutné pro možnost zahájení
provozu školy, jednotlivé prostory a místnosti školy nábytkem vybavit.
Na základě usnesení Rady města č. 215 a) a b)/2013 ze dne 15.04. 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
23.04. 2013 uveřejněna na profilu zadavatele (po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek) Výzva k podání
nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka nábytku pro ZŠ Juventa“ a zároveň byla
písemná Výzva k podání nabídky, v souladu s požadavky § 38 odst. 1 zákona, zaslána těmto zájemcům:
Poř.
Název /jméno a příjmení/
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
uchazeče
COMPO Praha s.r.o.
Růžová 1522/16
1
485 35 231
100 00 Praha 1 - Nové Město
Boženy Němcové 1190
2
HOKA Interiér s.r.o.,
270 62 716
286 01 Čáslav
tř. Václava Klementa 442
3
Interiéry Roman Pavlík
489 37 738
293 01 Ml. Boleslav
Dr. Nováka 498
4
KB SKANA s.r.o.
274 20 850
294 71 Benátky nad Jizerou
Vážní 1078
5
KBV s.r.o.
252 58 036
500 03 Hradec Králové
Kubíčkova 177/19
6
Moderní škola s.r.o.
286 07 376
779 00 Olomouc - Lazce
Osadní 1053/28
7
MY DVA group s.r.o.
290 30 684
170 00 Praha 7
Českomalínská 516/27, 160 00 Praha 8
ORACO CZ s.r.o.
282 80 300
Bubeneč
Gočárova tř. 1517
9
VF Trading s.r.o.
642 59 072
500 02 Hradec Králové
Popovice 17
10
Živnůstka s.r.o.
275 08 331
506 01 Jičín
Předmětem zakázky je dodávka nábytku pro šatny a učebny žáků prvního a druhého stupně základní školy, pro
učitelský sbor a další personál (podrobně je předmět zakázky popsán v Zadávací dokumentaci, respekt. jejích
přílohách).
Realizace zakázky se předpokládá ve dvou etapách, s vazbou na dokončení prací na stavbě.
I. etapa zakázky - předpoklad realizace v termínu od 10.10. 2013 do 15.11. 2013
II. etapa zakázky - předpoklad realizace v termínu od 01.07. 2014 do 05.08. 2014
Předpokládaná hodnota zakázky (pro obě etapy) byla stanovena ve výši 4.900.000,- Kč bez DPH, podle
ustanovení § 12, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o
veřejnou podlimitní zakázku, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková
cena, v souladu s § 78 písm. b) zákona.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 10.05. 2013 ve 12:00 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
Chomutovická 1444/2
06.05. 2013
1
Český nábytek a.s.
260 63 395
149 00 Praha 4
12:52 hodin
Martin Kraus - fyzická osoba
07.05. 2013
Drahelická 162/47
2
podnikající
podle
647 51 643
11:02 hodin
288 02 Nymburk
živnostenského zákona
Růžová 1522/16
09.05. 2013
3
COMPO Praha s.r.o.
485 35 231
100 00 Praha 1 - Nové Město
13:25 hodin
4
VDI Meta - výrobní družstvo 1. máje 670/128
258 61 808
10.05. 2013
7

invalidů

703 00 Ostrava- Vítkovice
08:35 hodin
Otakara Ševčíka 840/10
10.05. 2013
5
C SYSTEM CZ a.s.
276 75 645
636 00 Brno - Židenice
09:08 hodin
Malinová 5/1662
10.05. 2013
6
Quick Office s.r.o.
267 691 66
106 00 Praha 10
10:25 hodin
Štursova 9/5
10.05. 2013
7
TOKA s.r.o.
255 18 526
616 00 Brno - Žabovřesky
10:27 hodin
Rada města svým usnesením č. 215 c)/2013 ze dne 15.04. 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 13.05. 2013, od 14:00 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek s nabídkami, jednání
se zúčastnil zástupce uchazeče VDI Meta - výrobní družstvo invalidů.
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 komise.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byly přečteny identifikační
údaje uchazeče, 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 a sděleno přítomnému zástupci
uchazeče VDI Meta - výrobní družstvo invalidů.
Komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů kontrole, dle § 71 odst. 9 zákona, vyhověly.
První jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 13.05. 2013 po podepsání Protokolu o otevírání obálek
s nabídkami.
Na tomto jednání hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů
s tímto výsledkem (viz. Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 13.05. 2013):
a) hodnotící komise rozhodla, v souladu s § 59 odst. 4 zákona, vyzvat uchazeče Český nábytek a.s., COMPO
Praha s.r.o. a TOKA s.r.o., k objasnění předložených informací týkajících se prokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů, podle § 56 zákona, spočívajících v tom, že uchazeč v posledních třech letech:
- realizoval alespoň 2 zakázky na dodávku školního nebo kancelářského nábytku, každou v celkové hodnotě
alespoň 1.500.000,- Kč bez DPH, a zároveň,
- realizoval alespoň 1 zakázku na dodávku školního nábytku určeného pro žáky I. nebo II. stupně (zadavatel
k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu připouští kombinaci dodávaného školního nábytku jak pro žáky I.
tak pro žáky II. stupně v rámci jedné dodávky) v celkové hodnotě alespoň 500.000,- Kč bez DPH.
b) hodnotící komise konstatovala, že ostatní uchazeči, požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob
jejího prokázání splnili.
Druhé jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 29.05. 2013:
Na tomto jednání hodnotící komise konstatovala, že všichni uchazeči, kteří byli po prvním jednání komise
vyzváni k objasnění informací týkajících se prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, podle §
56 zákona, ve stanovené lhůtě doplňující informace doručili.
Po kontrole doplňujících informací u jednotlivých uchazečů hodnotící komise konstatovala, že i tito uchazeči
požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili (viz Protokol o posouzení
kvalifikace ze dne 29.05. 2013).
Všechny doručené nabídky tak byly postoupeny k posouzení.
Třetí jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 29.05. 2013:
Hodnotící komise provedla u každé nabídky posouzení, dle § 76 zákona, zda nabídka splňuje zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, zejména zda
- uchazeč podal pouze 1 nabídku, není současně subdodavatelem jiného uchazeče a nabídka neobsahuje
varianty,
- uchazeč předložil:
a) doklad o složení jistoty, dle požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách,
b) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
c) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
d) prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti
se zadávanou veřejnou zakázkou,
e) vyplněný výkaz výměr (dle části G zadávací dokumentace)
Komise dále posoudila, zda nejde o nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, tedy zda nejde o
nabídku která je v rozporu s platnými právními předpisy a zda nejde o nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou dle § 77 zákona.
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Hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech uchazečů splnili zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách, dále konstatovala, že u žádné z nabídek nejde o nepřijatelnou nabídku a 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.
Uchazeči VDI Meta - výrobní družstvo invalidů a C SYSTEM CZ a.s. uplatnili v souladu s § 101 zákona nárok
na cenové zvýhodnění, který doložili v nabídkách doklady požadovanými v § 101 odst. 2 zákona, a proto byla
pro potřeby hodnocení rozhodná výše jejich nabídkových cen snížená o 15 %.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnější nabídky, k nejméně
výhodné nabídce.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Nabídková
cena
Nabídková cena za v Kč bez DPH
Pořadí
Název /jméno a příjmení/
IČ
realizaci zakázky v Kč po uplatnění cen.
nabídky
uchazeče
bez DPH
zvýhodnění dle §
101 zákona
Quick Office s.r.o.
1
Malinová 5/1662
267 691 66
4.199.010,00
4.199.010,00
106 00 Praha 10
TOKA s.r.o.
2
Štursova 9/5
255 18 526
4.501.648,00
4.501.648,00
616 00 Brno - Žabovřesky
VDI Meta - výrobní družstvo
invalidů
3
258 61 808
5.330.392,80
4.530.833,90
1. máje 670/128
703 00 Ostrava- Vítkovice
C SYSTEM CZ a.s.
4
Otakara Ševčíka 840/10
276 75 645
5.430.825,00
4.616.201,30
636 00 Brno - Židenice
Martin Kraus - fyz. osoba
podnikající
podle
živnost.
5
zákona
647 51 643
4.979.915,00
4.979.915,00
Drahelická 162/47
288 02 Nymburk
Český nábytek a.s.
6
Chomutovická 1444/2
260 63 395
5.099.710,00
5.099.710,00
149 00 Praha 4
COMPO Praha s.r.o.
7
Růžová 1522/16
485 35 231
5.140.658,00
5.140.658,00
100 00 Praha 1 - Nové Město
Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Quick Office s.r.o., se sídlem Malinová
5/1662, 106 00 Praha 10, IČ 267 691 66, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 4.199.010,00 Kč bez DPH (cena za realizaci zakázky je 4.199.010,00 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 13.05. 2013, Protokol o posouzení
kvalifikace ze dne 13.05. 2013, Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 29.05. 2013 a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 29.05. 2013.
Rada města po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, s Protokoly o posouzení kvalifikace, se Zprávou o
posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 323/2013:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka nábytku pro ZŠ Juventa“ 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,
b) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.05. 2013, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka
nábytku pro ZŠ Juventa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka uchazeče: Quick Office s.r.o., IČ 267 691 66, se sídlem Malinová 5/1662, 106 00
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Praha 10, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 4.199.010,00 Kč bez DPH
(cena za realizaci zakázky je 4.199.010,00 Kč bez DPH).
Ostatní uchazeči podali méně výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče TOKA s.r.o., IČ 255 18 526, se sídlem Štursova 9/5,616 00
Brno - Žabovřesky, s nabídkovou cenou 4.501.648,00 Kč bez DPH (cena za realizaci zakázky je 4.501.648,00
Kč bez DPH), jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, IČ 258
61 808, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice, s přepočtenou nabídkovou cenou, dle § 101
zákona, ve výši 4.530.833,90 Kč bez DPH (cena za realizaci zakázky je ve výši 5.330.392,80 Kč bez DPH), jako
čtvrtá v pořadí se umístila nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka
840/10, 636 00 Brno - Židenice, s přepočtenou nabídkovou cenou, dle § 101 zákona, ve výši 4.616.201,30 Kč
bez DPH (cena za realizaci zakázky je ve výši 5.430.825,00 Kč bez DPH), jako pátá v pořadí se umístila nabídka
uchazeče Martin Kraus, IČ 647 51 643, bydliště Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, s nabídkovou cenou ve
výši 4.979.915,00 Kč bez DPH (cena za realizaci zakázky je ve výši 4.979.915,00 Kč bez DPH), jako šestá
v pořadí se umístila nabídka uchazeče Český nábytek a.s., IČ 260 63 395, se sídlem Chomutovická 1444/2, 149
00 Praha 4, s nabídkovou cenou ve výši 5.099.710,00 Kč bez DPH (cena za realizaci zakázky je ve výši
5.099.710,00 Kč bez DPH) a jako sedmá v pořadí se umístila nabídka uchazeče COMPO Praha s.r.o., IČ 485
35 231, se sídlem Růžová 1522/16, 100 00 Praha 1 - Nové Město, s nabídkovou cenou ve výši 5.140.658,00 Kč
bez DPH (cena za realizaci zakázky je ve výši 5.140.658,00 Kč bez DPH).
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3. Byty ve vlastnictví Města Milovice
3a) Přidělení bytu p. Alexandře Kiňové – narození paterčat
Starosta města uvedl, že z důvodu narození historicky prvních paterčat v České republice mamince Alexandře
Kiňové, která má trvalé bydliště na území města Milovic, jí bude přidělen byt. Byt je o velikosti 3 + 1
s příslušenstvím (koupelnou, WC a předsíní) o výměře 112,80 m². Nájem bude sjednaný na dobu určitou
jednoho roku od 1.7.2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 324/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Alexandrou Kiňovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu
určitou jednoho roku (do 30. 6. 2014). Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu nebude požadována.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Budovy ve vlastnictví Města Milovice
4a) Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce s p. o. ZŠ a MŠ Juventa, Komenského 581, Milovice - Mladá
Místostarostka města předložila návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice a p.o. ZŠ a MŠ
Juventa, p.o. Komenského 578, Milovice-Mladá s účinností od 1. 8. 2013. Smlouva o výpůjčce je nedílnou
součástí zřizovací listiny schválené usnesením ZM č. 73/2013, ze dne 3. 12. 2012.
Důvodem předloženého návrhu je reorganizace školství schválená usnesením RM č. 9/2013, tzn. administrativní
přerozdělení školních budov, kde probíhá výuka žáků základní školy, mezi příspěvkové organizace ZŠ T. G.
Masaryka a novou ZŠ a MŠ Juventa, která byla zřízena usnesením ZM č. 73/2013, ze dne 3. 12. 2012. Ke
dni 31.7. 2013 ukončí ZŠ T. G. M. výuku žáků a dětí MŠ ve školních budovách v ul. Komenského 581 a na
náměstí 30. června 507. Tyto školní budovy budou od 1. 8. 2013 na základě smlouvy o výpůjčce přenechány do
užívání p.o. ZŠ a MŠ Juventa.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení č. 9/2013:
a)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis nového místa
vzdělávání v ul. Komenského 581, 289 23 Milovice- Mladá (druh školy – základní škola) do seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola
Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá“ Žádost bude podána ke schválení MŠMT
v mimořádném termínu s účinností od 1. 8. 2013,
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b)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na výmaz místa
vzdělávání v ul. Komenského 581, 289 23 Milovice- Mladá (druh školy – základní škola) ze seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola a
Mateřská škola T.G. Masaryka. Žádost bude podána ke schválení MŠMT v mimořádném termínu s účinností od
1. 8. 2013.
Usnesení č. 65/2013:
a)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis nového místa
vzdělávání náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice-Mladá (druh školy – základní škola) do seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola
Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá“ Žádost bude podána ke schválení MŠMT
v mimořádném termínu s účinností od 1. 8. 2013,
b)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na výmaz místa
vzdělávání na náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice- Mladá (druh školy – základní škola) ze seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola a
Mateřská škola T. G. Masaryka. Žádost bude podána ke schválení MŠMT v mimořádném termínu s účinností od
1. 8. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 325/2013:
Rada města
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (půjčitel) a příspěvkovou organizací Základní
škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá (vypůjčitel)
s účinností od 1. 8. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4b) Návrh na ukončení Smlouvy o výpůjčce s p. o. ZŠ T. G. Masaryka Milovice
Místostarostka města předložila návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Milovice a p.o.
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice dne 30. 12. 2010, která je nedílnou součástí zřizovací listiny schválené
usnesením ZM č. 537/2010, ze dne 14.12.2009. Současně je předkládán návrh na uzavření nové smlouvy o
výpůjčce mezi městem Milovice a p.o. ZŠ T. G. Masaryka Milovice s platností od 1. 8. 2013.
Důvodem předloženého návrhu je reorganizace školství schválená usnesením RM č. 9/2013, tzn. administrativní
přerozdělení školních budov, kde probíhá výuka žáků základní školy, mezi příspěvkové organizace ZŠ T. G.
Masaryka a novou ZŠ a MŠ Juventa, která byla zřízena usnesením ZM č. 73/2013, ze dne 3. 12. 2012. Ke
dni 31.7. 2013 ukončí ZŠ T. G. M. výuku žáků a dětí MŠ ve školních budovách v ul. Komenského 581 a na
náměstí 30. června 507. Tyto školní budovy budou od 1. 8. 2013 na základě smlouvy o výpůjčce přenechány do
užívání p.o. ZŠ Juventa.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení č. 9/2013:
a)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis nového místa
vzdělávání v ul. Komenského 581, 289 23 Milovice- Mladá (druh školy – základní škola) do seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola
Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá“ Žádost bude podána ke schválení MŠMT
v mimořádném termínu s účinností od 1. 8. 2013,
b)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na výmaz místa
vzdělávání v ul. Komenského 581, 289 23 Milovice- Mladá (druh školy – základní škola) ze seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola a
Mateřská škola T.G. Masaryka. Žádost bude podána ke schválení MŠMT v mimořádném termínu s účinností od
1. 8. 2013.
Usnesení č. 65/2013:
a)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis nového místa
vzdělávání náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice-Mladá (druh školy – základní škola) do seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola
Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá“ Žádost bude podána ke schválení MŠMT
v mimořádném termínu s účinností od 1. 8. 2013,
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b)schválila v souladu s § 146 odst. 2) a § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, návrh na výmaz místa
vzdělávání na náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice- Mladá (druh školy – základní škola) ze seznamu škol a
školských zařízení ve školském rejstříku, jejich činnost vykonává příspěvková organizace „Základní škola a
Mateřská škola T. G. Masaryka. Žádost bude podána ke schválení MŠMT v mimořádném termínu s účinností od
1. 8. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 326/2013:
Rada města
a)schválila ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30. 12. 2012 mezi Městem Milovice (půjčitel) a
příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice (vypůjčitel) ke dni
31.7.2013,
b)schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (půjčitel) a příspěvkovou organizací Základní
škola T. G. Masaryka Milovice (vypůjčitel) s účinností od 1. 8. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
5a) Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že Oddělení správy majetku města v listopadu roku 2012 provedlo audit dětských hřišť
umístěných na území města, při kterém bylo zjištěno, že hřiště (herní prvky) nejsou v dobrém technickém stavu.
Na základě usnesení Rady města č. 605/2012 ze dne 26.11. 2012 rozesílalo Oddělení správy majetku města
jednotlivým vlastníkům bytových domů (u kterých jsou umístěna dětská hřiště vybudovaná v minulosti) Návrh
dohody o provozování dětského hřiště, podle které by se vlastníci bytových domů stali provozovateli těchto
dětských hřišť.
Návrh dohody byl rovněž zaslán Společenství vlastníků bytů čp. 359, 360 Milovice, se sídlem Dětská 359,
28923 Milovice, IČ 284 68 554.
Po vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a společenstvím vlastníků, předsedkyně
společenství paní Jana Tomanová, požádala o výpůjčku části pozemku parc.č. 600/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Milovice nad Labem o výměře cca 570 m2, pro možnost zachování dětského hřiště.
Jedná se o část pozemku před bytovým domem čp. 359 a 360 v ulici Dětská, část Milovice, lokalita Balonka,
která je ohraničena vzrostlými dřevinami (tůje a jedle). Na předmětném pozemku jsou umístěny herní prvky
dětského hřiště (pískoviště, železná prolézačka, železná konstrukce pro zavěšení houpaček a železná konstrukce
se zavěšenou houpací lavicí).
Podle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěn v zóně OC 1 Čistě obytné území - typ bydlení v bytových domech.
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru
o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 600/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Milovice nad Labem o výměře
cca 570 m2, ve kterém budou mimo jiné uvedeny tyto podmínky:
- vypůjčitelem bude Společenství vlastníků bytů čp. 359, 360 Milovice, IČ 284 68 554, se sídlem Dětská 359,
289 23 Milovice,
- předmětný pozemek nebude oplocen,v terénu je vymezen stávajícími vzrostlými dřevinami,
- vypůjčitel bude předmětný pozemek po dobu výpůjčky užívat bezplatně,
- vypůjčitel bude na své náklady provádět pravidelnou údržbu pozemku,
- vypůjčitel bude na své náklady provádět pravidelnou údržbu stávajícího mobiliáře a stávajících prvků dětského
hřiště (tj. včetně veškerých nutných kontrol a revizí) a zajistí dodržování podmínek Provozního řádu hřiště, který
sám zpracuje,
- případné sadové a ostatní úpravy pozemku bude vypůjčitel provádět pouze po předchozím souhlasu Oddělení
správy majetku města,
- případné osazení nového mobiliáře a nových prvků dětského hřiště na pozemku bude vypůjčitel realizovat
pouze po předchozí dohodě s Oddělením správy majetku města,
- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců,
- v případě ukončení Smlouvy o výpůjčce, nebude vypůjčitel požadovat od města úhradu nákladů vynaložených
na údržbu pozemku ani náhradu nákladů za nově instalované herní prvky.
Stanovisko k návrhu:
Návrh Záměru byl konzultován s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města v roce 2013 i v dalších letech.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
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Usnesení č. 327/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 600/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Milovice nad Labem o výměře cca 570 m2, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5b) Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
Místostarostka města uvedla, že Oddělení správy majetku města v listopadu roku 2012 provedlo audit dětských
hřišť umístěných na území města, při kterém bylo zjištěno, že hřiště (herní prvky) nejsou v dobrém technickém
stavu. Na základě usnesení Rady města č. 605/2012 ze dne 26. 11. 2012 rozesílalo Oddělení správy majetku
města jednotlivým vlastníkům bytových domů (u kterých jsou umístěna dětská hřiště vybudovaná v minulosti)
Návrh dohody o provozování dětského hřiště, podle které by se vlastníci bytových domů stali provozovateli
těchto dětských hřišť.
Návrh dohody byl rovněž zaslán Společenství vlastníků jednotek Komenského 580, se sídlem Komenského 580,
289 24 Milovice, IČ 750 80 036.
Po vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a společenstvím vlastníků, předsedkyně
společenství paní Kristýna Bukovská, požádala o výpůjčku části pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha - jiná
plocha v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 425 m2, pro možnost zachování dětského hřiště.
Jedná se o oplocenou část pozemku za bytovým domem čp. 580 v ulici Komenského, část Mladá (viz mapový
podklad). Na předmětném pozemku bylo v rámci rekonstrukce bytového domu vybudováno dětské hřiště pro
jeho obyvatele. Součástí hřiště je přístupový chodník, pískoviště, houpačka se skluzavkou, 4 ks laviček a
odpadkový koš.
Podle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěn v zóně OC 1 Čistě obytné území - typ bydlení v bytových domech.
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru
o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice o
výměře cca 425 m2, ve kterém budou mimo jiné uvedeny tyto podmínky:
- vypůjčitelem bude Společenství vlastníků jednotek Komenského 580, IČ 750 80 036, se sídlem Komenského
580, 289 24 Milovice,
- předmětný pozemek byl již v roce 2010 vypůjčitelem na jeho náklady a se souhlasem půjčitele oplocen,
- vypůjčitel bude předmětný pozemek po dobu výpůjčky užívat bezplatně,
- vypůjčitel bude na své náklady provádět pravidelnou údržbu pozemku,
- vypůjčitel bude na své náklady provádět pravidelnou údržbu stávajícího mobiliáře a stávajících prvků dětského
hřiště (tj. včetně veškerých nutných kontrol a revizí) a zajistí dodržování podmínek Provozního řádu hřiště, který
sám zpracuje,
- případné sadové a ostatní úpravy pozemku bude vypůjčitel provádět pouze po předchozím souhlasu Oddělení
správy majetku města,
- případné osazení nového mobiliáře a nových prvků dětského hřiště na pozemku bude vypůjčitel realizovat
pouze po předchozí dohodě s Oddělením správy majetku města,
- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, v trvání 20-ti let ode dne podpisu smlouvy,
- v případě ukončení Smlouvy o výpůjčce, nebude vypůjčitel požadovat od města úhradu nákladů vynaložených
na údržbu pozemku ani náhradu nákladů na nově instalované herní prvky a již provedené oplocení pozemku.
Stanovisko k návrhu:
Návrh Záměru byl konzultován s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města v roce 2013 i v dalších letech.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 328/2013:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 1419/1 ostatní plocha - jiná plocha
v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 425 m2, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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5c) Žádost o ukončení výpůjčky části pozemku parc.č. 1385/1 v k.ú. Benátecká Vruticee
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání dne 29.08. 2011 schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce
mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společenstvím vlastníků jednotek, Společenství pro dům Topolová
913, se sídlem Topolová 913, 289 23 Milovice, IČ 750 44 943 (jako vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky je část
pozemku parc. č. 1385/1, ostatní plocha - jiná plocha v k. ú. Benátecká Vrutice o výměře cca 2.500 m2 (jedná se
o pozemek okolo bytového domu č.p. 913 v ul. Topolová v části Mladá).
Dne 10.05. 2013 byla na Oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost předsedkyně
společenství Mgr. Jany Midrlové (tato žádost byla, na základě výzvy Oddělení správy majetku města, dne 26.05.
2013 doplněna) o zrušení výše uvedené Smlouvy o výpůjčce. V doplněné žádosti je uvedeno, že smlouvu chce
společenství zrušit podle ustanovení čl. III. Doba trvání výpůjčky a způsob jejího ukončení, odst. 5. ve kterém je
uvedeno „Vypůjčitel je povinen také předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nepotřebuje“. Na základě výše
uvedeného, Oddělení správy majetku města, doporučuje Radě města převzít předmětný pozemek z péče
společenství zpět, do péče města.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 507/2011 ze dne 29.08. 2011:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společenstvím vlastníků
jednotek, Společenství pro dům Topolová 913, se sídlem Topolová 913, 289 23 Milovice, IČ 750 44 943 (jako
vypůjčitelem). Předmětem výpůjčky bude část pozemku parc. č. 1385/1, ostatní plocha - jiná plocha v k. ú.
Benátecká Vrutice o výměře cca 2.500 m2 (jedná se o pozemek okolo bytového domu č.p. 913 v ul. Topolová
v části Mladá)
Stanovisko k návrhu:
Návrh byl konzultován s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města v roce 2013 i v dalších letech.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 329/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí ukončení Smlouvy o výpůjčce nemovitosti, ze strany Společenství pro dům Topolová 913
ke dni 10.06.2013, uzavřené dne 18.10.2011 mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společenstvím vlastníků
jednotek, Společenství pro dům Topolová 913, se sídlem Topolová 913, 289 23 Milovice, IČ 750 44 943 (jako
vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 1385/1, ostatní plocha - jiná plocha v k. ú.
Benátecká Vrutice o výměře cca 2.500 m2 (jedná se o pozemek okolo bytového domu č.p. 913 v ul. Topolová
v části Mladá),
b) uložila Oddělení správy majetku města, předmětný pozemek převzít z péče Společenství pro dům Topolová
913, do péče Města Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností Telefónica Czech Republic, a.s., na pozemky parc. č. 1399, 1395 v k.ú. Benátecká Vrutice
Starosta města uvedl, že společnost Telefónica Czech Republic, a.s., v zastoupení společností Vegacom, a.s.,
předložila návrh na uzavření Smlouvy č. 16010-026765 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky ve vlastnictví Města Milovice, parc. č. 1399, 1395 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a
Telefónica Czech Republic, a.s. Jedná se o strpení uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě
metalického kabelu pro Milovice BD Slunečný Vrch I. et.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 330/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy č. 16010-026765 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky ve
vlastnictví města Milovice, parc.č. 1399, 1395 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a Telefónica
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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6b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností CATR, spol. s r.o. na pozemky parc. č. 1378, 1384/2, 1384/3, 1385/1 v k. ú. Benátecká Vrutice a
parc. č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že společnost CATR, spol. s r.o., předložila návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví Města Milovice, parc.č. 1378, 1384/2, 1384/3,
1385/1v k.ú. Benátecká Vrutice a parc. č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice a
společností CATR spol. s r.o. Jedná se o rozšíření stávajících sítí elektronických komunikací v ul. Lesní a ul.
Topolová v Milovicích.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 331/2013:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví Města
Milovice, parc. č. 1378, 1384/2, 1384/3, 1385/1 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc. č. 1772/1 v k.ú. Milovice nad
Labem, mezi Městem Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice a společností CATR, spol. s r.o.,
Jeremenkova 41/510, 147 00 Praha 4 - Podolí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Provozní řád pro pozemní komunikaci - Cyklostezka „Pod Liškami“
Starosta města uvedl, že Město Milovice je vlastníkem pozemní komunikace p.č. 1764 v k.ú. Milovice nad
Labem.
Za pomoci Vojenských lesů a statků byla část této komunikace v úseku začínajícím za budovou spol. PEKASS a
končící nad křižovatkou k recyklační stanici, upravena. Komunikace byla vyčištěna včetně krajnic. Tímto
vznikla komunikace o šířce 8 metrů a délce cca 600 metrů. Vzhledem k tomu, že město nenabízí vhodný prostor
pro bezpečný pohyb dětí na kolech a kolečkových bruslích, vznikla myšlenka zřídit z této komunikace
cyklostezku. Provozování cyklostezky na této komunikaci bylo konzultováno s PČR – dopravním inspektorátem,
který odsouhlasil využívání této komunikace jako cyklostezky a to nejen pro cyklisty, ale i pro in-line bruslení či
pro nordic-walking. Následně bylo PČR – dopravním inspektorátem konzultováno a navrženo odpovídající
dopravní značení této komunikace, aby zde mohla být cyklostezka bezpečně provozována.
Dle rozhodnutí dopravního inspektorátu bude začátek a konec stezky osazen dopravními značkami a sklopnými
silničními sloupky, které zabrání vjezdu motorových vozidel. V případě potřeby vjezdu motorového vozidla
budou tyto sloupky odemčeny a sklopeny. Po délce celé této stezky budou umístěny lavičky a odpadkové koše.
Pro řádný a bezpečný provoz na této stezce předkládá oddělení SMM ke schválení Provozní řád, který bude
umístěn na cyklostezce.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet bude dotčen částkou za výrobu těchto Provozních řádů a hrazen bude z položky 3745 5171 a částkou
za dopravní značení, které bude hrazeno z položky 2229 5171.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 332/2013:
Rada města
a) schválila Provozní řád cyklostezky „Pod Liškami“ v předloženém znění a osázení stezky dopravními
značkami a sklopnými silničními sloupky,
b) uložila SMM zveřejnit na cyklostezce Provozní řád cyklostezky „Pod Liškami“ a osázet stezku dopravními
značkami a sklopnými silničními sloupky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Informace o možnosti vybudování sportovního parku
Starosta města uvedl, že Město Milovice je vlastníkem pozemku p.č. 1761 a 1762, ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Milovice nad Labem.
Jako možné využití prostoru zalesněného pozemku o rozloze 32618 m2 a 10212 m2 je uvažováno o zřízení parku
pro sportovní využití a to pro všechny věkové kategorie. Tato myšlenka se opírá o fakt, že v okolních městech
není žádný takový projekt zrealizován a zároveň provozování volnočasových aktivit v přírodě je stále víc
aktuální. Hlavním důvodem je i fakt, že v dnešní době lidé pro svou relaxaci čím dál tím víc vyhledávají
dostupnost přírody v blízkosti svého bydliště.
V parku by mohly být umístěny prvky venkovní posilovny, zřízena stezka zdraví, dráha pro běžce, ale i jiná
drobná sportoviště či plochy pro míčové hry a jiná zařízení pro volnočasové aktivity občanů.
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Za tímto účelem byl nezávazně osloven architekt, který po prohlídce místa a popisu zamýšleného projektu nabídl
své služby při podrobném zpracování studie. Jeho služby jsou nutné hlavně z důvodu získání konkrétních a
potřebných informací o časové a finanční nákladnosti celého zamýšleného projektu. Tento architekt provede
přesné zaměření pozemku a zpracuje studii s přesným vyjádřením ohledně úpravy terénu a stávající zeleně.
Vzhledem k rozsáhlosti zamýšleného projektu lze předpokládat, že realizace bude probíhat na etapy a bude
rozvržena do období několika let.
Z tohoto důvodu SMM předkládá Radě města informaci o zamýšleném projektu a oslovení architekta.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet bude dotčen částkou za zpracování projektu a bude hrazen z položky 3636 5169.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 333/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci o zamýšleném využití pozemku p.č. 1761 a 1762 v k.ú. Milovice nad Labem,
b) schválila zadat zpracování studie na využití pozemku p.č. 1761 a 1762 v k.ú. Milovice nad Labem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Předvolání ve věci projednání dědictví po E. Š.
Starosta města informoval členy RM o obdržení Předvolání notářky JUDr. M. H., Táborská 923, Mladá
Boleslav, ve věci projednání dědictví po E. Š. Město Milovice bylo určeno opatrovníkem nezpůsobilé E. Š.,
bytem v Domově Mladá, Rakouská 552, Milovice –Mladá, zbavené způsobilosti k právním úkonům, dcery
zemřelé E. Š.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 334/2013:
Rada města
uděluje plnou moc právnímu zástupci Města Milovice JUDr. Ivaně Weigandové, k zastupování E. Š., bytem
v Domově Mladá, Rakouská 552, Milovice –Mladá, ve věci projednání dědictví.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Žádost o sdělení Okresního soudu v Nymburce
Starosta města uvedl, že dne 27. 5. 2013 byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice žádost o sdělení ve věci
odsouzeného, M. D., bytem Milovice, Spojovací 586, t.č. ve výkonu trestu, o jeho žádosti o podmíněné
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zda ze strany Města Milovice jsou nějaké připomínky
k podmíněnému propuštění shora jmenovaného z výkonu trestu a to především ve vztahu k možnostem bydlení a
zaměstnání.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 335/2013:
Rada města
a) nemá námitek k podmínečnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody výše zmiňovaného M. D., bytem
Milovice, Spojovací 586, t.č. ve výkonu trestu,
b) konstatuje, že město Milovice nemůže zajistit bydlení ani zaměstnání výše zmiňovaného M. D., bytem
Milovice, Spojovací 586, t.č. ve výkonu trestu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Návrh na souhlas k překročení uzavírací hodiny
Místostarostka města uvedla, že Oddělení školství a kultury předkládá RM žádost o překročení uzavírací hodiny
pro restauraci Mladá Milovice za účelem pořádání hudebních produkcí ve dnech 15. 6. a 29. 6. 2013, do 23.59.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 336/2013:
Rada města
schválila překročení uzavírací hodiny ve venkovních prostorách restaurace Mladá Milovice ve dnech 15. 6.
a 29. 6. 2013 do 23.59 z důvodu pořádání hudebních produkcí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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12. Stížnost na narušování občanského soužití
Starosta města uvedl, že dne 23. 5. 2013 byla doručena na Podatelnu Městský úřad Milovice stížnost manželů P.
K. a B. S. na pana V., který pořádal na svém pozemku 3 víkendové dny společenskou akci pro přátele s využitím
několika set watové aparatury a bicích.
Dosavadní přijatá usnesení RM:
Usnesení RM č. 256/2013, ze dne 29. 4. 2013:
schválila konání akce – rodinné oslavy 18. 5. 2013 na zahradě rodinného domu s živou hudbou v ulici na
Pahorku 282, Milovice ‒ v době nočního klidu, a to do 23.59 hod.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 337/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí stížnost na narušení občanského soužití od manželů P. K. a B. S., na pořádanou hudební
produkci pana V., která byla v souladu s usnesením Rady města č. 256/2013, ze dne 29. 4. 2013, povolena do
23.59 hod,
b) postupuje stížnost Oddělení správních agend.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
13. Žádost pana J. K. o možnost užití znaku Města Milovice
Starosta města uvedl, že na Podatelnu MěÚ Milovice byla dne 7. 6. 2013 doručena žádost pana J. K., Topolová
908, 289 24 Milovice – Mladá, o možnost užití znaku Města Milovice jako dodatek ve filmu „Lesostep
Milovice“, který bude mapovat milovickou přírodu v lesostepi.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 338/2013:
Rada města
schválila panu J. K., Topolová 908, 289 24 Milovice – Mladá, užití znaku Města Milovice jako dodatek ve filmu
„Lesostep Milovice“, který bude mapovat milovickou přírodu v lesostepi.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
14. Žádost pana Kamila Hnízda o užití znaku města a záštitu starosty Města Milovice
Místostarostka města uvedla, že na Podatelnu MěÚ Milovice byla dne 4. 6. 2013 doručena žádost pana Kamila
Hnízda, jednatele společnosti EVROPA, realitní kancelář, Višňová 554, 289 24 Milovice, o užití znaku města a
převzetí záštity starosty Města Milovice. Účelem použití znaku bude Golfový turnaj v Benátkách nad Jizerou,
který se bude konat v pátek 13. září 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 339/2013:
Rada města
schválila panu Kamilu Hnízdovi, jednateli společnosti EVROPA, realitní kancelář, Višňová 554, 289 24
Milovice, užití znaku města a převzetí záštity starosty Města Milovice za účelem Golfového turnaje v Benátkách
nad Jizerou, který se bude konat v pátek 13. září 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
15. Činnost komisí Rady města Milovice
15a) Občanská komise části Boží Dar
Starosta města předložil Zápis č. 1/2013 z jednání Občanská komise části Boží Dar, ze dne 27. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 340/2013:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 1/2013 z jednání Občanská komise části Boží Dar, ze dne 27. 5. 2013,
b) k bodu č. 1 Zápisu – komise předložila odvolání člena pana J. D., Kaštanová 721, 289 23 Milovice - RM
odvolává ke dni 10. 6. 2013, podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
pana J.D., Kaštanová 721, 289 23 Milovice, z funkce člena Občanské komise části Boží Dar, z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti a nečinnosti v komisi,
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c) k bodu č. 1 Zápisu – komise předložila odvolání člena pana J. K., Krátká 2100, 289 23 Milovice - RM
odvolává ke dni 10. 6. 2013, podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
pana J. K., Krátká 2100, 289 23 Milovice, z funkce člena Občanské komise části Boží Dar, z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti a nečinnosti v komisi,
d) k bodu č. 2 Zápisu – komise předložila odstoupení předsedy komise pana D. Š., Krátká 2101, 289 23
Milovice – Boží Dar, - RM odvolává ke dni 10. 6. 2013, podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, pana D. Š., Krátká 2101, 289 23 Milovice – Boží Dar, z funkce předsedy
Občanské komise části Boží Dar, z důvodu vlastní žádosti,
e) k bodu č. 3 Zápisu – komise předložila odstoupení člena komise pana V. Z., Krátká 2101, 289 23
Milovice – Boží Dar, - RM odvolává ke dni 10. 6. 2013, podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, pana V. Z., Krátká 2101, 289 23 Milovice – Boží Dar, z funkce člena
Občanské komise části Boží Dar, z důvodu vlastní žádosti,
f) k bodu č. 5 Zápisu – komise předložila jmenování předsedkyně komise paní J. K., Krátká 2102, 289 23
Milovice – Boží Dar - RM jmenuje s účinností od 10. 6. 2013 v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, paní J.K., Krátká 2102, 289 23 Milovice – Boží Dar, předsedkyní Občanské komise
části Boží Dar,
g) k bodu č. 5 Zápisu – komise předložila jmenování člena komise pana A. H., Krátká 2103, 289 23
Milovice – Boží Dar - RM jmenuje s účinností od 10. 6. 2013 v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, pana A. H., Krátká 2103, 289 23 Milovice – Boží Dar, členem Občanské komise
části Boží Dar.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
15b) Komise pro kulturu, sport a školství
Starosta města předložil Zápis č. 4/2013 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství, ze dne 23. 5. 2013.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 341/2013:
Rada města
vzala na vědomí Zápis č. 4/2013 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství, ze dne 23. 5. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
16. Žádost pana Jindřicha Křenka o finanční podporu při koupi lezecké stěny
Místostarostka města předložila žádost pana Jindřicha Křenka z Horolezeckého oddílu Alpici, o.s., o finanční
podporu na nákup lezecké stěny, která by se umístila vpravo od stávající lezecké stěny na budově Radnice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 342/2013:
Rada města
schválila finanční podporu na nákup lezecké stěny ve výši 30.000,- Kč z položky rozpočtu města 3429 5229
dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
17. Informace o plnění odvodové povinnosti
Místostarostka města uvedla, že dne 3. 6. 2013 byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice informace společnosti
BONWER WIN a. s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, o zásadních legislativních změnách týkajících se
konstrukce zákonem stanovených odvodů ve smyslu vyhlášky č. 259/2011 Sb. a dále pak pro přesnější orientaci
k výši odvodů, které by měly být ve prospěch našeho města odvedeny prostřednictvím Specializovaného
finančního úřadu. Za I. čtvrtletí t. r. je naplňován rozpočet města v položce 1351 – loterie – 262 tis. Kč a
v položce 1355 – VHP – 1.355 tis. Kč, celkem 1.791 tis. Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 343/2013:
Rada města
vzala na vědomí informaci o plnění odvodové povinnosti.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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18. Okresní sněm Okresního mysliveckého spolku Nymburk
Starosta města uvedl, že navrhuje člena Zastupitelstva města Milovice, pana Pavla Křápa, aby byl pověřen
zastupováním Města Milovice na Okresním sněmu Okresního mysliveckého spolku, který se uskuteční ve
čtvrtek dne 20. 6. 2013 od 16 hodin v Obecním domě, Bedřicha Smetany 55 (Kokos), Nymburk.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 344/2013:
Rada města
pověřuje člena Zastupitelstva města, pana Pavla Křápa, aby dne 20. 6. 2013 zastupoval Město Milovice na
Okresním sněmu Okresního mysliveckého spolku v Obecním domě, Bedřicha Smetany 55 (Kokos), Nymburk.
Hlasování: pro 5, 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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