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. 7/2014
konaného dne 3. 3. 2014 od 14:00 hodin v kanceláři starosty
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města,
Pavel Křáp – radní města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře
starosty
Hosté: Ing. Tomáš Růžička – zástupce Siemens a. s., pan Jiří Horký - zástupce ENIC s. r. o., poradce města ve
věcech finančních úspor za elektrickou energii, Ing. Alexandr Černý – vedoucí oddělení Správy majetku města,
Alena Miklošinová – referentka oddělení Správy majetku města
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.
17.
18.
19.
20.

Prezentace společnosti Siemens a ENIC s. r. o. – Veřejné osvětlení
Kontrola plnění usnesení RM
Byty ve vlastnictví Města Milovice
Veřejné zakázky
Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Činnost komisí Rady města
Činnost výborů Zastupitelstva města
Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2014 a návrh programu
jednání
Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2014/ZM
Návrh Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2013
Volba přísedících pro volební období v letech 2014-2018
Pravidla pro poskytování písku do dětského pískoviště
Návrh na zadání studie na využití prostoru bývalé dráhy BMX pro volnočasové aktivity
Podezření ze spáchání správního deliktupodle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Stanovení ceny pro prodej dřeva
Informativní zpráva – Veřejné osvětlení Boží Dar
Pozvánka na členskou schůzi – MS Raštice
Informativní zpráva – Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“
Návrh Ceník inzerce ve zpravodaji Milovické ECHO

1. Prezentace společnosti Siemens a. s. – Veřejné osvětlení
Starosta města představil členům RM pana Ing. Tomáše Růžičku, MBA, zástupce společnosti Siemens a. s., Ing.
Alexandra Černého, vedoucího oddělení SMM, referentku SMM Alenu Miklošinovou a pana Jiřího Horkého
zástupe společnosti ENIC s. r. o.
Pan Růžička předložil přítomným prezentaci společnosti Siemens ohledně modernizace, rekonstrukce, správy a
servisu VO v Milovicích. Třemi hlavními důvody obnovy VO jsou kvalita života, snížení nákladů a úspora
primárních zdrojů.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 102/2014:
Rada města
vzala na vědomí prezentaci společnosti Siemens a. s.– Veřejné osvětlení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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2. Kontrola plnění – Usnesení RM
Starosta města předložil RM kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 69/2014
a) schválila Projekt prevence kriminality pro rok 2014 Milovice - Rozšíření MKDS ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení,
b) schválila podání Žádosti o rozšíření MKDS, v rámci programu prevence kriminality 2014.
Plnění: Žádost o rozšíření MKDS odeslána dne 12. 2. 2014, prostřednictvím pošty.
Usnesení č. 71/2014:
schválila žádost pana Vladimíra Prokeše, Průběžná 604, Milovice - Mladá, o ukončení nájemního vztahu k bytu
č. 27, v č. p. 604, ul. Průběžná, Milovice – Mladá, dohodou ke dni 28. 2. 2014.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadateli dne 21. 2. 2014, prostřednictví pošty. Dohoda o ukončení nájemního
vztahu připravena k podpisu.
Usnesení č. 72/2014:
schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 27, v č. p. 604, ul. Průběžná, Milovice - Mladá, s paní Monikou
Volfovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, měsíční nájemné bude činit 63,67,- Kč/m² a kauce
trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti s užíváním
bytu. Byt č. 1, v č. p. 604, ulice Průběžná, Milovice – Mladá, bude po vyklizení a vymalování předán správci
bytového fondu.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadatelce dne 21. 2. 2014, prostřednictví pošty. Nájemní smlouva připravena
k podpisu.
Usnesení č. 73/2014:
a) vzala na vědomí dopis paní Petry Szabové, Armádní 500, Milovice - Mladá,
b) trvá na výzvě k vyklizení bytu zaslanou paní Szabové, s termínem předání vyklizeného bytu nejpozději
28. 2. 2014 v 11 hodin.
Plnění: Výpis usnesení RM předán paní Szabové osobně dne 21. 2. 2014, prostřednictví strážníků Městské
policie Milovice.
Usnesení č. 74/2014:
a)
konstatuje, že nabídka uchazečky paní Šárky Sládkové, bytem Průběžná 608, Milovice – Mladá, splnila
všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s paní Šárkou Sládkovou, bytem Průběžná 608,
Milovice – Mladá, k bytu č. 8, v č. p. 619, ulice Lesní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude 67,- 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 žadatelce dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Nájemní smlouva
připravena k podpisu.
Usnesení č. 75/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazeče pana Patrika Jarýho, bytem Dukelská 329, Milovice, splnila všechny
podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s panem Patrikem Jarým, bytem Dukelská 329, Milovice, k bytu č. 13,
v č. p. 619, ulice Lesní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a cena
za m² bude 68,50,- 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 žadateli dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Nájemní smlouva připravena
k podpisu.
Usnesení č. 76/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazeče pana Michala Touše, bytem nám. 30. června 508, Milovice – Mladá, splnila
všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s panem Michalem Toušem, bytem nám. 30. června 508,
Milovice – Mladá, k bytu č. 14, v č. p. 619, ulice Lesní, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva 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 žadateli dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Nájemní smlouva připravena
k podpisu.
Usnesení č. 77/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazečů paní Miluše Nouzáková, bytem Spojovací 557/C, Milovice – Mladá, paní
Jiřiny Modráčkové, bytem Sluneční 539, 294 42 Luštěnice, a pana Michala Černého, bytem Lesní 621, Milovice
– Mladá, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru na nájem bytu,
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b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s paní Miluší Nouzákovou, bytem Spojovací 557/C,
Milovice – Mladá, k bytu č. 9, v č. p. 594, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude 75,- Kč. Dlužná částka ve výši 37.000,- Kč a kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude
uhrazena max. do 30 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadatelce dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Nájemní smlouva
připravena k podpisu.
Usnesení č. 78/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazečů paní Miluše Nouzáková, bytem Spojovací 557/C, Milovice – Mladá, a paní
Jiřiny Modráčkové, bytem Sluneční 539, 294 42 Luštěnice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s paní Miluší Nouzákovou, bytem Spojovací 557/C, Milovice – Mladá
k bytu č. 11, v č. p. 596, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku a cena za m² bude 75,- Kč. Dlužná částka ve výši 38.420,- Kč a kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena
max. do 30 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadatelce dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Nájemní smlouva
připravena k podpisu.
Usnesení č. 79/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazeče paní Miluše Nouzáková, bytem Spojovací 557/C, Milovice – Mladá, paní
Jiřiny Modráčkové, bytem Sluneční 539, 294 42 Luštěnice, pana Josefa Merhauta, bytem Dukelská 319,
Milovice a pana Michala Černého, bytem Lesní 621, Milovice – Mladá, splnily všechny podmínky a požadavky
uvedené v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s panem Josefem Merhautem, bytem Dukelská 319, Milovice, k bytu
č. 10, v č. p. 599, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho
roku a cena za m² bude 82,- Kč. Dlužná částka ve výši 37.000,- Kč a kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena max. do 30 dnů
od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán žadatelům dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Nájemní smlouva
připravena k podpisu.
Usnesení č. 80/2014:
a) uložila Oddělení správy majetku města předložit Radě města Výzvu k podání nabídky a Zadávací
dokumentaci veřejné zakázky na lavičky v ul. Armádní,
b) uložila Oddělení správy majetku města podat výpověď spol. AD-Net s r.o., ze Smlouvy o poskytnutí laviček.
Plnění: Výpověď se zpracovává s právním zástupcem Města Milovice. Oddělení SMM zpracovává výzvu a
Zadávací dokumentaci.
Usnesení č. 81/2014:
schválila znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Dopravní značení v Milovicích 2014“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva byla zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 24. 2. 2014.
Usnesení č. 82/2014:
a) schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Hydroizolace budov ZŠ v Milovicích“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) schválila ve smyslu § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZVZ) ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek
s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Hydroizolace budov ZŠ v Milovicích“ a zároveň komisi zmocnila, ve smyslu
ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Složení komise
je v předloženém znění.
Plnění: Výzva byla zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 24. 2. 2014.
Usnesení č. 83/2014:
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Kácení stromů v Milovicích 2014“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Plnění: Výzva byla zveřejněna na Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 24. 2. 2014.
Usnesení č. 84/2014:
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci zakázky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření VO v Milovicích – 2014“ ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Plnění: Výzva byla zaslána třem zájemcům dne 24. 2. 2014, prostřednictvím e-mailu.
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Usnesení č. 85/2014:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace sídliště Balonka - výstavba chodníku v
ul. Letecká“ splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) ukládá odd. správy majetku vyhodnotit doručené nabídky a zprávu o vyhodnocení předložit na nejbližší
jednání Rady města.
Plnění: Oddělení Správy majetku města předloží vyhodnocení doručených nabídek na jednání RM č. 7/2014,
které se bude konat dne 3. 3. 2014.
Usnesení č. 86/2014:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“ splnily všechny
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) ukládá odd. správy majetku vyhodnotit doručené nabídky a zprávu o vyhodnocení předložit na nejbližší
jednání Rady města.
Plnění: Oddělení Správy majetku města předloží vyhodnocení doručených nabídek na jednání RM č. 7/2014,
které se bude konat dne 3. 3. 2014.
Usnesení č. 87/2014:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů doručených v termínu pro podání nabídek, doručené na základě zveřejněné
Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Propojení ul. Armádní se silnicí
II/272, Milovice - TDI“ splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) rozhodla, nabídku uchazeče B K N, spol. s r.o., IČ: 15028909, doručenou po termínu pro podání nabídek
neotevírat a nehodnotit,
c) ukládá odd. správy majetku vyhodnotit doručené nabídky a zprávu o vyhodnocení předložit na nejbližší
jednání Rady města.
Plnění: Oddělení Správy majetku města předloží vyhodnocení doručených nabídek na jednání RM č. 7/2014,
které se bude konat dne 3. 3. 2014.
Usnesení č. 88/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazeče Premo s.r.o., IČ 26251531, se sídlem Nám. Svobody 284, 687 08 Buchlovice,
doručená na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky „Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014“, splnila 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 5. 2. 2014, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Premo s.r.o., IČ 26251531, se sídlem Nám. Svobody 284, 687 08 Buchlovice, s nabídkovou cenou za plnění
zakázky ve výši 192.984, - Kč bez DPH. Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením
hodnotící komise.
Plnění: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice dne 24. 2. 2014. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zasláno uchazeči dne
24. 2. 2014, prostřednictvím datové schránky.
Usnesení č. 89/2014:
uložila Oddělení správy majetku města předložit Radě města Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
veřejné zakázky na služby „Výstavba kabin na fotbalovém stadionu – PD“.
Plnění: Oddělení Správy majetku města vypracovává Výzvu podání nabídky a Zadávací dokumentaci.
Usnesení č. 90/2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazeče ACTIVA spol. s r.o., IČ 48111198, Veselská 686, 199 00 Praha 9, doručená
na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Dodávka kancelářských potřeb pro Městský úřad Milovice 2014“, splnila požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách na kvalifikaci uchazečů a všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách,
b) rozhodla o vyloučení uchazeče SEVT, a.s., IČ 45274851, Pekařova 4, 181 00 Praha 8, na základě Zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 2. 2014, zpracované hodnotící komisí, ustavenou Radou města
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka kancelářských potřeb pro
Městský úřad Milovice 2014“,
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c) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 2. 2014, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Dodávka kancelářských potřeb pro Městský úřad Milovice 2014“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče ACTIVA spol. s r.o., IČ 48111198, Veselská 686, 199 00 Praha 9, s nabídkovou cenou za
plnění zakázky ve výši 65262,40,- Kč bez DPH. Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a
doporučením hodnotící komise.
Plnění: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno na Úřední desce a webových stránkách Města
Milovice dne 24. 2. 2014. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zasláno uchazeči dne
24. 2. 2014, prostřednictvím datové schránky.
Usnesení č. 91/2014:
vzala na vědomí Zápis č. 2/2014, ze dne 9. 2. 2014, z jednání Občanské komise části Boží Dar.
Plnění: Zápis byl zveřejněn na webových stránkách Města Milovice dne 21. 2. 2014. Předsedkyni Komise byl
Zápis zaslán dne 24. 2.2014, prostřednictvím e-mailu.
Usnesení č. 92/2014:
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2014, ze dne 5. 2. 2014, z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice,
b) k bodu č. 2 Zápisu – ukládá oddělení SMM situaci prověřit popřípadě veřejné osvětlení instalovat,
c) k bodu č. 3 Zápisu – konstatuje, že běžně dostupnou technikou je možné za splnění všech bezpečnostních
předpisů a obezřetnosti obsluhy těžit dnové sedimenty z komunikací přilehající ke koruně hráze a rovnou je
ukládat na korbu nákladního automobilu k dalšímu skladnění. Množství vytěžených sedimentů bude záviset na
druhu použité těžební techniky, zejména výložníku a jeho dosahu koruny zdi. Tímto způsobem nebudou
odtěženy materiály mimo dosah výložníku, tzn., budou ponechány na místě a zcela vyčištěn bude prostor pouze
v blízkosti opěrné zdi. Odtěžování sedimentů bude postupné, je třeba dbát ochrany opěrných zdí a jejich
založení. Po odstranění vrstvy sedimentů o mocnosti cca 1,0m (nebo menší podle místních podmínek) se
doporučuje provést ručně kapanou sondou pro zjištění hloubky základové spáry opěrných zdí. Základová spára
by pak měla být zpětně zasypána interním materiálem mocnosti min. 0,8m.
Plnění: Zápis byl zveřejněn na webových stránkách Města Milovice dne 21. 2. 2014. Předsedovi Komise byl
Zápis zaslán dne 20. 2. 2014, prostřednictvím e-mailu a téhož dne byly uložené úkoly předány na oddělení
Správy majetku města.
Usnesení č. 93/2014:
a) vzala na vědomí Zápis č. 1/2014, ze dne 30. 1. 2014, z jednání Finančního výboru ZM,
b) předkládá členům ZM Zápis FV č. 1/2014, ze dne 30. 1. 2014.
Plnění: Zápis byl zveřejněn na webových stránkách Města Milovice dne 21. 2. 2014 a téhož dne byl zaslán
prostřednictví e-mailu předsedovi Komise. Tento bod bude projednán na veřejném jednání ZM č. 2/2014.
Usnesení č. 94/2014:
a) rozhodla o uložení výpovědi z nájmu bytu umístěného v přízemí budovy č. p. 101, ul. 5. května, Milovice, o
velikosti 2+1 s příslušenstvím, který užívá na základě Nájemní smlouvy na dobu neurčitou ze dne 10. 8. 2009
pan Jiří Korytář, nar. 23. 1. 1954. Nájem bytu skončí k 31. 5. 2014,
b) ukládá odd. správy majetku města převzít vyklizený byt a zajistit kompletní rekonstrukci bytu na nebytové
prostory, které budou sloužit jako vytvoření sociálního zázemí pro Technickou skupinu města Milovice
v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,
c) ukládá odd. správy majetku města zajistit pro pana Jiřího Korytáře jiné odpovídající nájemní bydlení.
Plnění: Výpověď z nájmu bytu byla žadateli dne 21. 2. 2014 předána prostřednictvím strážníků Městské policie
Milovice.
Usnesení č. 95/2014:
rozhodla v souladu s ustanovení § 102 odst. 2, písm. k) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn
a doplnění, působnost v rozhodnutí ve věci samostatné působnosti, správního deliktu podle § 58 odst. 4 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, svěřit Oddělení správních agend – přestupky
Měštského úřadu Milovice.
Plnění: Výpis usnesení RM a správní delikt byl osobně předán na oddělení správních agend, referentce paní
Ivaně Kupcové – přestupky Městského úřadu Milovice dne 26. 4. 2014.
Usnesení č. 96/2014:
a) vzala na vědomí informativní zprávu o změně právní formy sdružení Semiramis o. s.,
b) vzala na vědomí závěrečnou Zprávu o realizaci projektu - Terénní program Milovice (1. 1. – 31. 12. 2013).
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán sdružení Semiramis o. s., dne 24. 2. 2014, prostřednictví pošty.
Usnesení č. 97/2014:
a) schválila postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá z Petra Kavana, bytem Braniborská 568/C, 289 23
Milovice-Mladá na Marii Joklovou, bytem V Křovinách 1539/14, 147 00 Praha 4,
b) schválila přijetí Marie Joklové, bytem V Křovinách 1539/14, 147 00 Praha 4, za nového člena Bytového
družstva Mladá,
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c) vyslovila souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, Marií Joklovou, bytem V Křovinách
1539/14, 147 00 Praha 4, byla uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 27 v sekci C bytového domu č. p. 568 v ulici
Braniborská, 289 23 Milovice - Mladá.
Plnění: Výpis usnesení RM společně se smlouvou byly zaslány dne 26. 2. 2014, prostřednictvím pošty.
Usnesení č. 98/2014:
a) žádá Ing. Ondřeje Štefana, ředitele VTP AT Milovice, o.p.s., o poskytnutí kopie pravomocného rozhodnutí
z ÚOHS, ze dne 31. 1. 2014, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele,
b) žádá Ing. Ondřeje Štefana, ředitele VTP AT Milovice, o.p.s., o zaslání aktualizovaného harmonogramu
termínů jednotlivých kroků ve výstavbě vědecko - technického parku Milovice (termíny zahájení a aktualizaci
potvrzení o zajištění dostatečných finančních prostředků na výstavbu dle čl. 3, bod 2, smlouvy kupní, ze dne
31. 5. 2012).
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán řediteli VTP AT Milovice, o. p. s., dne 24. 2. 2014, prostřednictví e-mailu.
Usnesení č. 99/2014:
a) vzala na vědomí Zprávu Životní podmínky 2014 – výběrové šetření v domácnosti ČSÚ,
b) ukládá vedoucí kanceláře starosty informovat občany všemi dostupnými prostředky.
Plnění: Výpis usnesení RM zaslán ČSÚ dne 24. 2. 2014, prostřednictvím pošty. Informace byla zveřejněna na
Úřední desce a webových stránkách Města Milovice dne 27. 2. 2014.
Usnesení č. 100/2014:
a) schválila navrhnuté termíny jednání Zastupitelstva města Milovice v I. pololetí 2014 – na pondělí 17. 3. 2014,
12. 5. 2014 a 16. 6.2014,
b) schválila navržený termín veřejného projednání návrhu ÚP Milovic – na úterý 3. 6. 2014,
c) vyhrazuje si právo měnit či doplnit navržené termíny jednání dle aktuální potřeby.
Plnění: Schválené termíny jednání Zastupitelstva města Milovice na I. pololetí 2014, byly zveřejněny na
webových stránkách Města Milovice dne 25. 2. 2014.
Usnesení č. 101/2014:
pověřuje paní Marcelu Říhovou, místostarostku města Milovice, k zastupování města Milovice v dědickém
řízení po zemřelém I. M.., tzn. i k vyzvednutí movitých věcí po zemřelém na Okresním soudu Nymburk.
Plnění: Výpis usnesení RM předán osobně paní místostarostce Marcele Říhové dne 26. 2. 2014.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 103/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí informaci vedoucí kanceláře starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 5/2014 a 6/2014
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.
3. Byty ve vlastnictví Města Milovice
3a) Žádost Václava Čermáka, bytem Průběžná 603, Milovice-Mladá, o výměnu bytu
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu č. 10, ul. Průběžná, č. p. 603 v části Mladá, pana
Václava Čermáka, předkládá oddělení správy majetku města návrh na výměnu výše uvedeného bytu (jedná se o
byt 3+1 s příslušenstvím, o výměře 65,50 m² ve 2. poschodí domu, sjednaný nájem na dobu neurčitou) za byt s
balkonem.
Rada města č. 4/2014, ze dne 3. 2. 2014, usnesením č. 46/2014, schválila ukončení nájmu bytu panu Radimovi
Čížkovi. Jedná se o byt č. 28 o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím a s balkonem, v ul. Průběžná, č. p. 603,
v 6. poschodí domu, o výměře podlahové plochy 67,50 m². Nájem bytu panu Čížkovi skončí 31. 3. 2014.
Oddělení SMM doporučuje uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Čermákem k bytu č. 28, č. p. 603,
ul. Průběžná, Milovice – Mladá. Nájemné bude činit 63,67- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2014 na dobu
neurčitou. Současný byt č. 10, v č. p. 603, ul. Průběžná pan Čermák po vyklizení a vymalování vrátí městu.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 27 v č. p. 604, ul. Průběžná, Milovice-Mladá, bude nájemné vybíráno,
rozpočet města pro rok 2014 nebude dotčen.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 104/2014:
Rada města
schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 28 v č. p. 603, ul. Průběžná, Milovice-Mladá, s panem Václavem
Čermákem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 63,67,- Kč/m² a
kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění poskytovaných služeb v souvislosti
s užíváním bytu. Byt č. 10, v č. p. 603, ulice Průběžná, část Mladá, bude po vyklizení a vymalování předán
správci bytového fondu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3b) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za nájemné a služby na byt č. 12, v
č. p. 597, ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že oddělení správy majetku města telefonicky kontaktovalo bývalého nájemce bytu č. 12,
4. poschodí domu č. p. 597, ulice Topolová, Milovice - Mladá, pana Josefa Merhauta, v současné době bytem
ul. Dukelská, č. p. 319, Milovice, a podalo mu informaci o výši dluhu na nájemném a službách za dobu nájmu
k výše uvedenému bytu. Písemnou formu upomínek pan Merhaut nepřebíral. Jedná se o částku 103.476,- Kč.
Pan Merhaut žádá o splátkový kalendář a přislíbil, že výše uvedený dluh plně uhradí.
Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města schválit panu Josefu Merhautovi splátkový kalendář na
dlužnou částku, která v současné době činí 103.476,- Kč. Výše splátek by byla 17 x 5.748,- Kč + poslední
splátka 5.760,- Kč. Dluh bude hrazen počínaje měsícem březen 2014 a uhrazen v plné výši bude nejpozději do
31. 8. 2015. Nesplacením jedné splátky se stává nesplacený celý dluh a ztrácí se výhoda splátek.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Není.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh za nájemné a služby ve výši 103.476,- Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 105/2014:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s panem Josefem Merhautem, bývalým nájemcem bytu č. 12 ve
4. poschodí domu č. p. 597, ulice Topolová, Milovice – Mladá, na částku 103.476,- Kč za nájemné a služby.
Dluh bude uhrazen nejpozději do 31.8 2015. Nezaplacení jedné splátky bude mít za následek okamžitou úhradu
zbylé dlužné částky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3c) Žádost o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 7 v č. p. 596, ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu č. 7, č. p. 596, ul. Topolová, část Mladá – paní Mileny
Barešové, ze dne 13. 2. 2014, předkládá Oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájemní smlouvy
k výše uvedenému bytu dohodou ke dni 31. 3. 2014. Jako důvod paní Barešová uvádí, že je samoživitelka,
nedostává alimenty a nájem sama nezvládá.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 ve 3. patře domu, s výměrou podlahové plochy 48,20 m². Paní Barešová má k
26. 2. 2014 dluh na nájemném a službách 19.135,- Kč. Část dluhu ve výši 17.280,- Kč jí bude uhrazena ze
složené kauce, zbylou část dluhu 1.855,- Kč uhradí nájemce před skončením nájemního vztahu, tj. do
31. 3. 2014. V případě, že se dluh do 31. 3. 2014 ještě navýší, uhradí paní Barešová zbylou aktuální část dluhu
po odečtení složené kauce a to do 31. 3. 2014.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uvolnění bude byt nabídnut novému nájemci. Rozpočet města pro rok 2014 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 106/2014:
Rada města
schválila žádost paní Mileny Barešové, Topolová 596, Milovice-Mladá o ukončení nájemního vztahu k bytu
č. 7 v č. p. 596, ul. Topolová, Milovice-Mladá, dohodou ke dni 31. 3. 2014 s tím, že paní Barešová uhradí
aktuální dluh na nájemném a službách, který zůstane po odečtení složené kauce do 31. 3. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7

3d) Žádost o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 9 v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že na základě žádosti nájemce bytu č. 9, č. p. 619, ul. Lesní, část Mladá – pana Petra
Hlaváčka, ze dne 27. 2. 2014, předkládá Oddělení správy majetku města návrh na ukončení nájemní smlouvy
k výše uvedenému bytu dohodou ke dni 31. 3. 2014.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 ve 2. patře domu, s výměrou podlahové plochy 73,50 m². Nájemce má složenu
kauci ve výši 18.651,- Kč, která mu bude po předání bytu vrácena.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Po uvolnění bude byt nabídnut novému nájemci. Rozpočet města pro rok 2014 nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 107/2014:
Rada města
schválila žádost pana Petra Hlaváčka, Lesní 619, Milovice-Mladá, o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 9, v
č. p. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá, dohodou ke dni 31. 3. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3e) Návrh na schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11, v č. p. 596, ul. Topolová, Milovice - Mladá
Starosta města uvedl, že usnesením RM č.27/2014 ze dne 20. 1. 2014 bylo schváleno zveřejnění Záměru na
nájem bytu č. 11, ve 4. poschodí domu č. p. 596, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Záměr byl zveřejněn dne
23. 1.2014 a v termínu pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky uchazečů:
1. Miluše Nouzáková, Sídliště 1118, 250 01 Brandýs nad Labem,
2. Jiřina Modráčková, Sluneční 539, 294 42 Luštěnice.
Rada města usnesením č. 78/2014, ze dne 17. 2. 2014, schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s paní Miluší
Nouzákovou, Sídliště 1118, 250 01 Brandýs nad Labem. Paní Nouzáková však od nabídky na byt odstupuje.
Oddělení správy majetku města oslovilo dalšího uchazeče dle pořadí nabídek. Paní Jiřina Modráčková, Sluneční
539, 294 42 Luštěnice, má o byt zájem. Její nabídka byla 72,- Kč/m². Oddělení správy majetku města proto
navrhuje uzavřít Smlouvu o nájmu bytu č. 11, ve 4. poschodí domu č. p. 596, ulice Topolová, Milovice – Mladá,
s Jiřinou Modráčkovou, Sluneční 539, 294 42 Luštěnice.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 78/2014, ze dne 17. 2. 2014:
a) konstatuje, že nabídka uchazečů paní Miluše Nouzáková, bytem Spojovací 557/C, Milovice – Mladá, a paní
Jiřiny Modráčkové, bytem Sluneční 539, 294 42 Luštěnice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené
v Záměru na nájem bytu,
b) schválila uzavření Nájemní smlouvy s paní Miluší Nouzákovou, bytem Spojovací 557/C, Milovice – Mladá
k bytu č. 11, v č. p. 596, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku a cena za m² bude 75,- Kč. Dlužná částka ve výši 38.420,- Kč a kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude uhrazena
max. do 30 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením smlouvy o nájmu bytu bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 108/2014:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Jiřinou Modráčkovou, Sluneční 539, 294 42 Luštěnice, k bytu č. 11,
ve 4. poschodí domu č. p. 596, ulice Topolová, Milovice – Mladá. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na
dobu určitou jednoho roku a cena za m² bude 72,- Kč. Dlužná částka ve výši 38.420,- Kč a kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude
uhrazena max. do 30 dnů od převzetí rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3f) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 12, v č. p. 594, ul. Topolová v části Milovice - 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. 12 v domě č. p. 594, v ul. Topolová v části Mladá
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s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 33.037,- Kč a 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, nacházející se ve
4. patře domu, s celkovou výměrou podlahové plochy 49,20 m2.
Na byt bude převedena část dluhu po paní Evě Ernestové ve výši 33.037,- Kč za nájemné. Dluh bude odprodán
formou Smlouvy o postoupení pohledávky.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
S příjmem z nájemného je počítáno v rozpočtu města pro rok 2014.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 109/2014:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 12, nacházející se ve 4. patře, domu č. p. 594, v ul. Topolová,
v části Mladá s podmínkou odkoupení dluhu ve výši 33.037,- Kč a 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 5, proti 0, zdržel se 0.
3g) Návrh na zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 12, v č. p. 597, ul. Topolová v části Milovice - 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. 12, v domě č. p. 597, v ul. Topolová v části Mladá
s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 33.036,- Kč a 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, nacházející se ve
4. patře domu, s celkovou výměrou podlahové plochy 48,90 m2.
Na byt bude převedena část dluhu po paní Evě Ernestové ve výši 33.036,- Kč za nájemné. Dluh bude odprodán
formou Smlouvy o postoupení pohledávky.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
S příjmem z nájemného je počítáno v rozpočtu města pro rok 2014.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 110/2014:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru na nájem bytu č. 12, nacházející se ve 4. patře domu č. p. 597, v ul. Topolová,
v části Mladá s podmínkou odkoupení dluhu ve výši 33.036,- Kč a 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 5, proti 0, zdržel se 0.
3h) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za nájemné a služby za byt č. 7, v
č. p. 614, ul. Topolová, Milovice – Mladá
Starosta města uvedl, že dne 24. 2. 2014 byla doručena na oddělení SMM žádost pana Vladislava Suchánka,
nájemce bytu. č. 7, umístěného ve 3. poschodí domu č. p. 614, ul. Topolová, Milovice-Mladá, o uzavření
splátkového kalendáře na částku 27.739,- Kč za nájemné a služby. Dlužnou částku bude splácet od března 2014
v deseti splátkách a to 9 x 2.774,-Kč a 1x 2.773,- Kč. Dluh bude uhrazen nejpozději do 31. 12. 2014.
Správa majetku města navrhuje s panem Suchánkem uzavřít splátkový kalendář s tím, že dluh bude uhrazen
nejpozději do 31.12 2014.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Není.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením splátkového kalendáře bude průběžně hrazen dluh za nájemné a služby ve výši 27.739,- Kč.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 111/2014:
Rada města
schválila uzavření splátkového kalendáře s panem Vladislavem Suchánkem, byt č. 7 ve 3. poschodí domu
č. p. 614, ulice Topolová, Milovice – Mladá, na částku 27.739,- Kč za nájemné a služby. Dluh bude uhrazen
nejpozději do 31.12 2014. Nezaplacení jedné splátky bude mít za následek okamžitou úhradu zbylé dlužné
částky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4. Veřejné zakázky
4a) Návrh na zadání veřejné zakázky „Nákup laviček RELAX“
Starosta města uvedl, že zpráva se předkládá z důvodu zakoupení 15 ks laviček RELAX, které budou umístěny
v Milovicích podél ul. Armádní. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky s předpokládanou hodnotou ve výši
100.000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v souladu se směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi. Výrobcem a
distributorem laviček RELAX je pouze společnost KARIM Europe s.r.o., proto může být veřejná zakázka
splněna pouze určitým dodavatelem. Z uvedeného důvodu bude veřejná zakázka zadána v jednacím řízení bez
uveřejnění, neboť byly naplněny podmínky pro aplikaci zákonné výjimky uvedené v § 23, odst. 4, písm. a)
zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 638/2013, ze dne 25. 11. 2013:
vzala na vědomí přehled typů a cen laviček vhodných pro umístění v Milovicích a doporučuje typ 5, s opěrou/
bez opěry, (Relax).
Usnesení RM č. 80/2014, ze dne 17. 2. 2014:
a) uložila Oddělení správy majetku města předložit Radě města Výzvu k podání nabídky a Zadávací
dokumentaci veřejné zakázky na lavičky v ul. Armádní,
b) uložila Oddělení správy majetku města podat výpověď spol. AD-Net s r.o., ze Smlouvy o poskytnutí laviček.
Vztah k rozpočtu:
S náklady na výměnu laviček podél ul. Armádní je počítáno v rozpočtové položce 3745-5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 112/2014:
Rada města
schválila znění Výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky „Nákup laviček RELAX“ ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4b) Návrh na ustanovení komise pro otevírání a hodnocení nabídek doručených nabídek v rámci veřejné
zakázky „Dopravní značení v Milovicích 2014“
Starosta města uvedl, že zpráva se předkládá z důvodu ustanovení komise pro výběr nejvhodnějšího
poskytovatele dopravního značení v Milovicích v roce 2014. Jedná se o veřejnou zakázku na služby
s předpokládanou hodnotou ve výši 800.000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v souladu se směrnicí města
Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi. Dle této směrnice provádí výběr zhotovitele hodnotící komise jmenovaná Radou města.
Z uvedeného důvodu Oddělení správy majetku města předkládá Radě města návrh na ustanovení komise a
jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení splnění
kvalifikace uchazečů a k hodnocení doručených nabídek výše uvedené zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
Adresa
referent Oddělení správy majetku města
1.
Ing. Bedřich Moravec
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
referent Oddělení správy majetku města
2.
Milan Kraus
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
referent Oddělení správy majetku města
3.
Alena Miklošinová
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
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Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka
1.

Ing. Alexandr Černý

2.

Ladislav Loudil

3.

Bc. Tomáš Hrabánek

Adresa
vedoucí Oddělení správy majetku města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
referent Oddělení správy majetku města
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
velitel městské policie
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice

Dosavadní rozhodnutí:
Nebylo.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 113/2014:
Rada města
schválila ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s nabídkami
a dále k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacích řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „Dopravní značení v Milovicích 2014“ a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4c) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Revitalizace sídliště Balonka - výstavba
chodníku v ul. Letecká“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 35/2014, ze dne 20. 1. 2014, byla dne 23. 1. 2014 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Revitalizace sídliště Balonka - výstavba chodníku v ul. Letecká“ a zároveň byla Výzva zaslána
těmto zájemcům:
1. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005,
2. DKK Stav s.r.o., Štefánikovo nám. 781/4, 460 01 Liberec, IČ: 27349187,
3. ELDEKO – STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471,
4. Milan Horvát, Čsl. Armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473,
5. SKL Recyklostav s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, IČ: 290 10 161.
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládanou hodnotou ve výši 1.000.000,- Kč včetně DPH,
podle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) se
jedná o veřejné zakázky malého rozsahu. Zakázka byla zadána dle Směrnice města Milovice č. 4/2012
K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi s
dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Základním hodnotícím kritériem
stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena v četně DPH.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 2. 2014 v 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem jedenácti uchazečů v tomto pořadí:
1. SKL Recyklostav s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, IČ: 29010161,
2. Miroslav Činger, Na Labišti 521, 530 09 Pardubice, IČ: 61223379,
3. IZOTRADE s.r.o., Křenova 438/7, 160 00 Praha 6, IČ: 28368509,
4. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005,
5. Milan Horvát, Čsl. Armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473,
6. Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111, 153 00 Praha 5, IČ: 27146324,
7. V M B - EKOSTAVBA s.r.o., Purkyňova 1533/5, 288 02 Nymburk, IČ: 44678100,
8. Komplet stavby Nymburk s.r.o., Boleslavská tř. 1765, 288 02 Nymburk, IČ: 24313742,
9. DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, IČ: 27349187,
10. ELDEKO – STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471,
11. HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150.
Rada města dne 11. 11. 2013 na svém jednání č. 6/2014 po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich
otevření a po kontrole doručených nabídek, usnesením č. 85/2014 konstatovala, že nabídky všech uchazečů
splnily kvalifikační předpoklady i další požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a uložila Oddělení
správy majetku města provést vyhodnocení doručených nabídek a předložit jej na jednání Rady města.
Oddělení správy majetku města při hodnocení doručených nabídek zjistilo, že uchazeč SKL Recyklostav s.r.o.,
Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, IČ: 290 10 161, předložil nejnižší nabídkou cenu 679 187,- Kč vč. DPH.
Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 35/2014, ze dne 20. 1. 2014:
a) schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Revitalizace sídliště Balonka - výstavba chodníku v ul. Letecká“, která bude zadána dle Směrnice
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č. 4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi a schválila Zadávací dokumentaci zakázky, oboje ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) uložila Oddělení správy majetku města zajistit zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace sídliště Balonka - výstavba chodníku v
ul. Letecká“ na Úřední desce města Milovice a zajistit zaslání Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
minimálně pěti zájemcům.
Usnesení RM č. 85/2014, ze dne 17. 2. 2014:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace sídliště Balonka - výstavba chodníku v
ul. Letecká“ splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) ukládá odd. správy majetku vyhodnotit doručené nabídky a zprávu o vyhodnocení předložit na nejbližší
jednání Rady města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 114/2014:
Rada města
rozhodla, na základě hodnocení doručených nabídek provedené Oddělením správy majetku města v rámci
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace sídliště Balonka - výstavba
chodníku v ul. Letecká“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SKL Recyklostav s.r.o.,
Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, IČ: 290 10 161, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou 679 187 Kč vč. DPH.
Tabulka výsledného pořadí:

Pořadí

Obchodní firma - název

IČ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SKL Recyklostav s.r.o
HALKO stavební společnost, s.r.o.
ELDEKO –STAV s.r.o.
Komplet stavby Nymburk s.r.o.
V M B - EKOSTAVBA s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
Milan Horvát
IZOTRADE s.r.o.
Miroslav Činger
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
DKK Stav s.r.o.

29010161
43090150
29053471
24313742
44678100
26177005
12522473
28368509
61223379
27146324
27349187

Výše nabídkové ceny
v Kč vč. DPH
679 187
695 222
695 374
858 698
899 629
907 307
946 802
948 562
976 350
1 021 903
1 086 634

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4d) Návrh na zveřejnění Výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Oprava povrchů komunikací
tryskovou metodou v Milovicích v r. 2014“
Starosta města uvedl, že zpráva se předkládá z důvodu každoročního provádění oprav výtluků a prasklin na
místních komunikacích. Opravy budou provedeny tryskovou metodou. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební
práce s předpokládanou hodnotou ve výši 500 tis. Kč bez DPH, podle ustanovení § 12, odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) se tedy jedná o veřejné zakázky malého rozsahu.
Zakázka bude zadána v souladu se směrnicí města Milovice č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi a s dodržením transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace dle § 6 ZVZ. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena za
zpracování 1t materiálu, 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.
Dosavadní rozhodnutí:
Nebylo.
Vztah k rozpočtu:
S náklady na opravy komunikací se v rozpočtu města na r. 2014 počítalo v položce 2212-5171 Oprava a údržba
silnic.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 115/2014:
Rada města
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích v r. 2014“ ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4e) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „PD – Dostavba chodníku v ul. Školská“
Starosta města uved, že na základě usnesení Rady města č. 36/2014, ze dne 20. 1. 2014, byla dne 23. 1. 2014 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „PD – Dostavba chodníku v ul. Školská“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135,
2. KM Projekt, spol. s r.o., V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, IČ: 47547804,
3. SUNCAD, s.r.o., Špotzova 96/6, 161 00 Praha 6, IČ: 26689707.
Jedná se o veřejnou zakázku na služby s předpokládanou hodnotou ve výši 80.000,- Kč vč. DPH, podle
ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) se jedná
o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka byla zadána v souladu se Směrnicí města Milovice č. 4/2012 K
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi s dodržením
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Základním hodnotícím kritériem stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 17. 2. 2014 v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu byly
doručeny nabídky celkem sedmi uchazečů v tomto pořadí:
1. Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 223/9, 160 00 Praha 6, IČ: 26080273,
2. 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, 140 00 Praha 4, IČ: 28188845,
3. Ing. Libor Klus, T. G. Masaryka 1072, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 18570208,
4. AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218,
5. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135,
6. PPU spol. s r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, IČ: 49613481,
7. Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábř. 1029, 565 01 Choceň, IČ: 74598716.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 116/2014:
Rada města
a) rozhodla o vyřazení nabídky uchazeče Ing. Jiří Cihlář, Orlického nábřeží 1029, 565 01 Choceň,
IČ: 74598716, neboť předložený návrh Smlouvy o dílo nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče. V bodě 5 Zadávací dokumentace je výslovně uvedeno „Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí
být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě
nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka
uchazeče v takovém případě nesplnila zadávací podmínky a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
na veřejné zakázce.“
b) konstatuje, že nabídky ostatních splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
c) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„PD – Dostavba chodníku v ul. Školská“, kterou je nabídka uchazeče CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01
Mladá Boleslav, IČ: 27086135, s nejnižší nabídkovou cenou 52 500 Kč bez DPH, ostatní uchazeči podali méně
výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší cenou.
Pořadí nabídek dalších uchazečů:
2. PPU spol. s.r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka, IČ: 49613481, s nabídkovou cenou
63 000,- Kč bez DPH,
3. Ing. Libor Klus, T. G. Masaryka 1072, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 18570208, s nabídkovou cenou
69 000,- Kč bez DPH,
4. 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, 140 00 Praha 4, IČ: 28188845, s nabídkovou
cenou 74 500,- Kč bez DPH,
5. Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, IČ: 26080273, s nabídkovou cenou 76 000,- Kč bez
DPH,
6. AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1, IČ:47307218, s nabídkovou cenou 90 000,- Kč bez
DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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4f) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 37/2014 ze dne 20. 1. 2014 byla dne 23. 1. 2014 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto zájemcům:
1. DKK Stav s.r.o., Štefánikovo nám. 781/4, 460 01 Liberec, IČ: 27349187,
2. ELDEKO – STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471,
3. Jiří Kotvas, 5. Května 52/23, 289 23 Milovice, IČ: 61908193,
4. Milan Horvát, Čsl. Armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473,
5. Martin Hotovec, Ostrá 196, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 76527212.
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládanou hodnotou ve výši 500.000,- 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 veřejné zakázky malého rozsahu. Zakázka byla zadána dle Směrnice města Milovice č. 4/2012 K
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi s dodržením
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Základním hodnotícím kritériem stanoveným v
zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 12. 2. 2014 v 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny nabídky celkem sedmi uchazečů v tomto pořadí:
1. Milan Horvát, Čsl. Armády 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 12522473,
2. Daniel Šperk, Čsl. Armády 756/3, 290 01 Poděbrady, IČ: 68992335,
3. STAV-INVESTA s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27083250,
4. PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, IČ: 25779656,
5. Baroch - okna s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, IČ: 27144526,
6. DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, IČ: 27349187,
7. ELDEKO – STAV s.r.o., Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471.
Rada města dne 11. 11. 2013 na svém jednání č. 6/2014 po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich
otevření a po kontrole doručených nabídek, usnesením č. 86/2014 konstatovala, že nabídky všech uchazečů
splnily kvalifikační předpoklady i další požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a uložila Oddělení
správy majetku města provést vyhodnocení doručených nabídek a předložit jej na jednání Rady města.
Oddělení správy majetku města při hodnocení doručených nabídek zjistilo, že uchazeč ELDEKO – STAV s.r.o.,
Benátecká Vrutice 66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471, předložil nejnižší nabídkovou cenu 390 608 Kč vč. DPH.
Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 37/2014, ze dne 20. 1. 2014:
a) schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“, která bude zadána dle Směrnice č. 4/2012, K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi a Zadávací dokumentaci zakázky,
oboje ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) uložila Oddělení správy majetku města zajistit zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“ na Úřední desce města
Milovice a zajistit zaslání Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky minimálně pěti zájemcům.
Usnesení RM č. 86/2014, ze dne 17. 2. 2014:
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě zveřejněné Výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“ splnily všechny
požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
b) ukládá odd. správy majetku vyhodnotit doručené nabídky a zprávu o vyhodnocení předložit na nejbližší
jednání Rady města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 117/2014:
Rada města
rozhodla, na základě hodnocení doručených nabídek provedené Oddělením správy majetku města v rámci
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 2 v DPS č. p. 215“,
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče uchazeč ELDEKO – STAV s.r.o., Benátecká Vrutice
66, 289 23 Milovice, IČ: 29053471, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
390 608,- Kč vč DPH.
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Tabulka výsledného pořadí:
Pořadí

Obchodní firma - název

IČ

1

ELDEKO – STAV s.r.o.

29053471

Výše nabídkové ceny
v Kč vč. DPH
390 608

2

Daniel Šperk

68992335

433 655

3

Milan Horvát

12522473

449 690

4

PAMAK s.r.o.

25779656

451 928

5

Baroch - okna s.r.o.

27144526

488 187

6

STAV-INVESTA s.r.o.

27083250

499 192

7

DKK Stav s.r.o.

27349187

521 427

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
4g) Návrh na vyhodnocení nabídky uchazečů na realizaci akce „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272,
Milovice – TDI“
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 38/2014 ze dne 20. 1. 2014 byla dne 23. 1. 2014 na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice - TDI“ a zároveň byla Výzva zaslána těmto
zájemcům:
1. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135,
2. MB INVEST s.r.o., Palackého 54, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 48952770,
3. MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10, IČ: 64791068.
Jedná o veřejnou zakázku na služby s předpokládanou hodnotou ve výši 250.000,- 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 se o veřejné zakázky malého rozsahu. Zakázka byla zadána dle Směrnice města Milovice č. 4/2012
K Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi
s dodržením transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Základním hodnotícím kritériem
stanoveným v zadávacích podmínkách je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Lhůta pro podání nabídek
končila dne 12. 2. 2014 v 14:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky
celkem sedmi uchazečů v tomto pořadí:
1. MB INVEST s.r.o., Palackého 54, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 48952770,
2. FRAM Consult a.s., Husitská 42, 130 00 Praha 3, IČ: 64948790,
3. REINVEST, spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ: 65410840,
4. CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135,
5. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387.
Po lhůtě (dne 13. 2. 2014 v 9.48 hod) byla doručena nabídka uchazeče:
6. B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909.
Rada města dne 11. 11. 2013 na svém jednání č. 6/2014 po kontrole doručených obálek s nabídkami, po jejich
otevření a po kontrole doručených nabídek, usnesením č. 87/2014 konstatovala, že nabídky všech uchazečů
splnily kvalifikační předpoklady i další požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a uložila Oddělení
správy majetku města provést vyhodnocení doručených nabídek a předložit jej na jednání Rady města. Oddělení
správy majetku města při hodnocení doručených nabídek zjistilo, že uchazeč CR Project s.r.o., Pod Borkem 319,
293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135 předložil nejnižší nabídkovou cenu 142 780 Kč vč. DPH.
Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 38/2014, ze dne 20. 1. 2014:
a)schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Propojení
ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice - TDI“, která bude zadána Směrnice č. 4/2012, K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi a schválila Zadávací dokumentaci
zakázky, oboje ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) uložila Oddělení správy majetku města zajistit zveřejnění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice - TDI“ na Úřední desce města
Milovice a zajistit zaslání Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky minimálně třem
Usnesení č. 87/2014, ze dne 17. 2. 2014:
a) konstatuje, že nabídky uchazečů doručených v termínu pro podání nabídek, doručené na základě zveřejněné
Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Propojení ul. Armádní se silnicí
II/272, Milovice - TDI“ splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci,
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b) rozhodla, nabídku uchazeče B K N, spol. s r.o., IČ: 15028909, doručenou po termínu pro podání nabídek
neotevírat a nehodnotit,
c) ukládá odd. správy majetku vyhodnotit doručené nabídky a zprávu o vyhodnocení předložit na nejbližší
jednání Rady města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 118/2014:
Rada města
rozhodla, na základě hodnocení doručených nabídek provedené Oddělením správy majetku města v rámci
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice TDI“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče uchazeč CR Project s.r.o., Pod Borkem 319,
293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 142 780 Kč vč. DPH.
Tabulka výsledného pořadí:
Výše nabídkové ceny
Pořadí
Obchodní firma - název
IČ
v Kč vč DPH
1
CR Project s.r.o.
27086135
142 780
2

REINVEST, spol. s r.o.

65410840

143 990

3

MB INVEST s.r.o.

48952770

225 060

4

PRAGOPROJEKT, a.s.

45272387

227 843

5

FRAM Consult a.s.

64948790

237 160

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Pozemky ve vlastnictví Města Milovice
5a) Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1745/4 v k. ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že na základě žádosti Františka Vágnera, IČ 664 18 348, Průběžná 603, 289 23 Milovice,
předkládá Oddělení správy majetku města návrh na zveřejnění Záměru o uzavření Smlouvy o výpůjčce
nemovitosti mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a Františkem Vágnerem, IČ 664 18 348, Průběžná 603,
289 23 Milovice (jako vypůjčitelem), v tomto znění:
Smlouva o výpůjčce nemovitosti
Smluvní strany
Město Milovice, IČ: 002 39 453
se sídlem MěÚ: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
zastoupené starostou Lukášem Pilcem
na straně jedné, (dále jen půjčitel)
a
František Vágner, IČ: 664 18 348
se sídlem: Průběžná 603, 289 23 Milovice
kontakt: telefon: +420 602 550 660
e-mail: frantisek.vagner@seznam.cz
na straně druhé, (dále jen vypůjčitel)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku t u t o
Smlouvu o výpůjčce části pozemku ve smyslu §§ 2193 - 2200
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
I. Předmět a účel výpůjčky
2.
Půjčitel je vlastníkem pozemku parc.č. 1745/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem,
zapsaného na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, vedeného u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Předmětem výpůjčky je část výše uvedeného
pozemku, o výměře cca 30.000,00 m2.
Předmětný pozemek je přístupný z ul. Jiřická, v části Milovice. Podle platného Územního plánu města Milovice
(změna č. 2) je umístěn v zóně SR - Sportovní a rekreační území.
Předmět výpůjčky je vyznačen na mapovém podkladu, jenž je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce a tvoří
přílohu č. 1.
2.
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její
bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele.
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3.
Předmět výpůjčky bude vypůjčitel využívat jako sportovní hřiště pro hru Paintball, v souladu s toto
Smlouvou
II. Práva a povinnosti smluvních stran
1.
Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, který je v této smlouvě
dohodnut.
2.
Vypůjčitel má právo předmět výpůjčky užívat po dobu výpůjčky bezplatně.
3.
Vypůjčitel je povinen zajišťovat na své náklady úklid a údržbu předmětu výpůjčky, zejména zeleně,
náletů a keřů a pravidelné sečení travin.
4.
Veškeré náklady spojené s provozem hřiště bude hradit vypůjčitel.
5.
Vypůjčitel se zavazuje, že nebude provádět na předmětu výpůjčky žádné stavební úpravy nebo úpravy
ovlivňující vzhled a funkce předmětu výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu půjčitele a uhradí veškeré
případně vzniklé škody.
III. Doba trvání výpůjčky a způsob jejího ukončení
1.
Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky na dobu 10 (deseti) let.
2.
Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně, kdyby z toho však vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit
bez jeho souhlasu.
3.
Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci, to neplatí, užije-li vypůjčitel věc v rozporu se
smlouvou.
4.
Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel předmět výpůjčky vrátí před uplynutím dohodnuté doby
výpůjčky, jestliže bude půjčitel potřebovat věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy
předvídat.
5.
Požadavek půjčitele na vrácení předmětu výpůjčky musí být písemný a okamžik vrácení předmětu
výpůjčky nastane uplynutím tří měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl tento požadavek vypůjčiteli
doručen, pokud se strany nedohodnou jinak.
6.
Vypůjčitel je povinen také předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nepotřebuje.
IV. Ostatní ustanovení
1.
Provozní doba sportovního hřiště bude dle zájmu každý den v týdnu v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin.
2.
Zájemci o hru paintball se předem ohlásí vypůjčiteli.
3.
Podmínkou účasti na hře paintball je věk účastníků starší 18 let, kteří používají vhodné ochranné pomůcky
a podepíší seznámení s Pravidly hry a užívání hřiště.
4.
Hra a vstup na hřiště budou umožněny jen se souhlasem vypůjčitele.
5.
Vypůjčitel se zavazuje zpracovat Pravidla provozování hřiště a vhodným způsobem je umístit na veřejně
přístupném místě.
6.
Vypůjčitel se dále zavázal umožnit využití sportovního hřiště a hru bezplatně všem školám se sídlem na
území Města Milovice, jen za cenu půjčovného ochranných prostředků a pomůcek, včetně kuliček s barvou.
7.
Vypůjčitel zajistí zveřejnění nabídky uvedené v bodě 6. způsobem, kterým bude prokazatelně školy
informovat.
8. Půjčitel prohlašuje, že využití předmětu výpůjčky uvedené v této smlouvě není v rozporu s platným územním
plánem obce a že přenechává do výpůjčky věc ve stavu způsobilém k užívání.
9.
Vypůjčitel prohlašuje, že je mu znám stav předmětu výpůjčky a v tomto stavu jej převzal do výpůjčky.
Bere na vědomí, že v případě ukončení výpůjčky nemá nárok na náhradu případných investic vložených do
předmětu výpůjčky.
V. Závěrečná ustanovení
1.
V souladu se zněním § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů byl Záměr o uzavření této Smlouvy (text této smlouvy) zveřejněn na Úřední desce MěÚ Milovice ve
dnech od 00.00. 2014 do 00.00. 2014.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města č. 00/2014 dne 00.00. 2014, usnesením č.
000/2014.
3.
Tato smlouva je sepsána na třech stranách se dvěma přílohami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
4.
Změny a dodatky této smlouvy lze činit pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných
oběma stranami.
5.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.
Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
7.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
V Milovicích dne ..................
..........................................................
půjčitel
Příloha č. 1 :

..........................................................
vypůjčitel

Mapový podklad se zákresem umístění předmětu výpůjčky
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Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM:
Usnesení RM č. 530/2013, ze dne 30. 09. 2013:
a) neschválila převedení Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23.02. 2010 mezi Městem Milovice (jako
půjčitelem) a Občanským sdružením PAINTBALL CLUB MILOVICE, o.s. (jako vypůjčitelem), jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1745/4 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Milovice nad Labem o
výměře 27.714 m2, pro využití jako sportovní hřiště pro hru paintball, z Občanského sdružení PAINTBALL
CLUB MILOVICE, o.s. na Františka Vágnera, Průběžná 603, 289 23 Milovice. Důvodem je skutečnost, že
Občanské sdružení ke dni 01. 05. 2013 zaniklo, a tím smlouva pozbyla platnosti,
b) uložila Oddělení správy majetku města převzít předmětný pozemek do správy města, ve smyslu ustanovení
výše uvedené Smlouvy o výpůjčce,
c) konstatuje, že pokud má pan František Vágner zájem o využití předmětného pozemku, je nutné, aby o jeho
využití požádal, spolu s předložením konkrétního Záměru na jeho využití.
Stanovisko k návrhu:
Návrh Smlouvy o výpůjčce byl zpracován právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města v roce 2014 i v dalších letech.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 119/2014:
Rada města
schválila zveřejnění Záměru o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc. č. 1745/1 o
výměře cca 30.000,00 m2 v k. ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a Františkem
Vágnerem, IČ 664 18 348, Průběžná 603, 289 23 Milovice (jako vypůjčitelem), ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
6a) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a společností Vodovody
a kanalizace Nymburk, a.s., na pozemku parc. č. 1282, v k. ú. Benátecká Vrutice
Starosta města uvedl, že paní Bozhena Popel, Nitranská 1459/11, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, spolu s panem
Martinem Blažejovským, Benátecká Vrutice 144, 289 23 Milovice, v roce 2013, jako investor, dokončili stavbu
„Vodovod Benátecká Vrutice - prodloužení řadu a Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č. 516/6 a
516/5“, která je vodohospodářským zařízením. Na základě požadavku společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s., toto vodohospodářské zařízení společnosti předali (formou Darovací smlouvy), a požádali o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc. č. 1282 ostatní
plocha-ostatní komunikace v k. ú. Benátecká Vrutice.
Věcné břemeno spočívá v právu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., jako provozovatele
vodohospodářského zařízení (a jako oprávněného):
- zřídit a provozovat na předmětné části pozemku výše uvedené vodohospodářské zařízení,
- vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a případným
odstraněním vodohospodářského zařízení.
1.
Předmětná část pozemku dotčená vodohospodářským zařízením je vyznačena na mapovém podkladu
(viz příloha tohoto návrhu) a rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu č.
790-16/2013, vyhotoveném společností GEOFOT spol. s r.o., ověřeném Ing. Květou Šochmanovou dne
09. 12. 2013 pod číslem 123/2013 a schváleném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj dne 12. 12. 2013 pod
číslem 1384/2013 (viz příloha tohoto návrhu). Rozsah věcného břemene je 31.30 bm.
2.
Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné,
finanční úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného
břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 02. 2012, usnesením č. 92/2012 to je, 100,- Kč za uložení
do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem
za 1 bm trasy a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,- Kč/m2 včetně ochranného pásma, min.
však 2.000,- Kč za každý pozemek. Uvedená finanční úhrada je bez DPH.
Finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku v tomto případě činí 6.260,- Kč
(31,30 bm x 200,- Kč/bm) + DPH v zákonné výši.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování geometrického plánu a správní
poplatek spojený se vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru
nemovitostí)), uhradí Paní Bozhena Popel, Nitranská 1459/11, 130 00 Praha 3 - Vinohrady spolu s panem
Martinem Blažejovským, Benátecká Vrutice 144, 289 23 Milovice (jako investor).
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene schválit. Úplný text smlouvy je přílohou tohoto návrhu.
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Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla.
Stanovisko k návrhu:
Text Smlouvy o zřízení věcného břemene byl konzultován s právním zástupcem města.
Vztah k rozpočtu:
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 6.260,- Kč bude příjmem do rozpočtu města v roce
2014.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 120/2014:
Rada města
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc. č. 1282
v k. ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako povinným), společností Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČ 463 57 009 (jako oprávněným) a Bozhenou Popel,
Nitranská 1459/11, 130 00 Praha 3 - Vinohrady spolu s Martinem Blažejovským, Benátecká Vrutice 144, 289 23
Milovice (jako investorem), ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Činnost komisí Rady města
7a) Komise výstavby a dopravy
Starosta města předložil členům RM Zápis č. 2/2014, ze dne 26. 2. 2014, z jednání Komise výstavby a dopravy.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 121/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2014, ze dne 26. 1. 2014, z jednání Komise výstavby a dopravy,
b) k bodu č. 2 Zápisu – předává návrhy na umístění „Motýlího domu“ na oddělení SMM,
c) k bodu č. 3 Zápisu – odvolává v souladu s § 84 ods. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člena
komise pana Jana Kavura bytem Mírová 473, 289 23 Milovice, s platností od 3. 3. 2014 a místo pana Jana
Kavura jmenuje v souladu s § 117 zákona č. 128/200 Sb., o obcích pana Jaroslava Stradiota bytem Kaštanova
670, 289 23 Milovice, s platností od 4. 3. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8) Činnost výborů Zastupitelstva města
8a) Kontrolní výbor
Starosta města předložil členům RM Zápis č. 2/2014, ze dne 11. 2. 2014, z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 122/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí Zápis č. 2/2014, ze dne 11. 2. 2014, z jednání Kontrolního výboru ZM,
b) předkládá členům ZM Zápis KV č. 2/2014, ze dne 11. 2. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9) Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2014 a návrh programu jednání
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, navrhl svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice
č. 2/2014, které se bude konat v pondělí dne 17. 3. 2014 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 ZM
2. Navýšení počtu členů Zastupitelstva města Milovice z 15 na 21 osob
3. Humanitární pomoc Ukrajině
4. Volba přísedící na volební období 2014-2018 (Okresní soud v Nymburce)
5. Rozpočtové opatření č.1/2014/ZM
6. Zápisy Finančního výboru Zastupitelstva města Milovice
7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milovice
8. Diskuze
9. Závěr
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 123/2014:
Rada města
schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2014, které se bude konat v pondělí dne
17. 3. 2014 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 ZM
2. Navýšení počtu členů Zastupitelstva města Milovice z 15 na 21 osob
3. Humanitární pomoc Ukrajině
4. Volba přísedící na volební období 2014-2018 (Okresní soud v Nymburce)
5. Rozpočtové opatření č.1/2014/ZM
6. Zápisy Finančního výboru Zastupitelstva města Milovice
7. Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milovice
8. Diskuze
9. Závěr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10) Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2014/ZM
Místostarostka města uvedla, že do rozpočtu města jsou zařazeny:
Příjmy:
Přijaté dotace:
4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
Krajský úřad Středočeského kraje zaslal schválení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2014 v částce
4.452,6 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2014 je na položce 4112 – Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného
dotačního vztahu, schválena částka ve výši 4.350 tis. Kč (dle roku 2013). Rozdíl činí 102,6 tis. Kč. O tuto částku
se sníží schodek rozpočtu.
4211 – Investiční přijaté transfery se SR
Ministerstvo financí na rok 2014 vyčlenilo částku ve výši 84.601 tis. Kč na Výstavbu a dostavbu ZŠ MiloviceMladá. Tato částka se zároveň zařazuje i na výdajovou stranu rozpočtu.
Výdaje kapitálové:
3113 – Investiční dotace ZŠ T.G.M.Milovice s vyúčtováním
ZŠ T.G.Masaryka Milovice obdržela od Nadace ČEZ účelovou investiční dotaci ve výši 600 tis Kč na výstavbu
osobního venkovního výtahu budovy ZŠ T.G.Masaryka čp. 112. Vzhledem k tomu, že celkové předpokádané
náklady jsou cca 1.500 tis. Kč, je nutné rozdíl nákladů ve výši 900 tis. Kč uhradit z vlastních zdrojů. Prostředky
budou převedeny na účet ZŠ T.G.Masaryka a po ukončení a závěrečném vyúčtování akce bude případný
přebytek zaslán zpět na účet města.
Potřebné finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč je možné přesunout z položky „Dopravní hřiště u ZŠ T. G. M.
Milovice (ul. Školská)“, neboť tato akce se v letošním roce nebude realizovat.
Rozpočtovým opatřením se sníží schodek rozpočtu o částku 102,6 tis. Kč.
Návrh Rozpočtového opatření byl projednán na jednání finančního výboru dne 20. 2. 2014.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 124/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh rozpočtového opatření č.1/2014/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č.1/2014/ZM ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11) Návrh Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2013
Starosta města uvedl, že na základě zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je město povinno
provést přezkoumání ročního hospodaření. Toto bylo provedeno firmou ATLAS AUDIT s.r.o. Čelákovice (viz
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření). Dle tohoto zákona musí být přílohou zprávy i písemné stanovisko
města k návrhu této zprávy. Tímto žádám o projednání a schválení níže uvedeného usnesení.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 125/2014:
Rada města
se seznámila s návrhem Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2013 a nemá ke
Zprávě výhrad.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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12) Volba přísedících pro volební období v letech 2014-2018
Starosta města předkládá členům RM kladné vyjádření předsedkyně okresního soudu, paní JUDr. Evy Holasové,
k návrhu ZM na volbu paní Věry Jarolímové bytem Kaštanova 721, Milovice 289 23, přísedící Okresního soudu
v Nymburce (dále jen „OS“) pro volební období v letech 2014-2018.
Již splněné kroky k dokončení volby přísedící:
- RM doporučí ZM navrhnout výše jmenovanou,
- ZM navrhne výše jmenovanou na přísedící OS,
- Předsedkyně OS se vyjádří k návrhu - kladně,
- Vyžádání si osvědčení podle ustanovení § 6 odst. l písm. a) zák.č. 451/91 Sb., u MVČR.
Poslední krok k dokončení volby přísedící:
- RM doporučí ZM schválit konečný návrh na volbu přísedící OS pro volební období v letech 2014-2018.
Dosavadní přijatá usnesení RM/ZM:
Usnesení RM č. 251/2012, ze dne 23. 4.2012:
a) vzala na vědomí žádost paní Věry Jarolímové, Kaštanová 721, 289 24 Milovice o registraci do evidence
uchazečů o místo „Soudce z lidu“ na Okresním soudu v Nymburce,
b) doporučuje ZM schválit žádost paní Věry Jarolímové, Kaštanová 721, 289 24 Milovice o registraci do
evidence uchazečů o místo „Soudce z lidu“ na Okresním soudu v Nymburce.
Usnesení ZM č. 24/2012, ze dne 23. 5. 2012:
schválilo žádost paní Věry Jarolímové, Kaštanová 721, 289 24 Milovice, o registraci do evidence uchazečů o
místo „Soudce z lidu“ na Okresním soudu v Nymburce.
Usnesení RM č. 566/2013, ze dne 14. 10. 2013:
a) vzala na vědomí dopis od Okresního soudu v Nymburce ve věci Voleb přísedících pro volební období v letech
2014 – 2018,
b) ukládá vedoucí kanceláře starosty oslovit stávající přísedící Okresního soudu v Nymburce a o výsledku
informovat RM a následně ZM.
Usnesení RM č. 584/2013, ze dne 30. 10. 2013:
a) vzala na vědomí návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období v letech
2014-2018 paní Věru Jarolímovou, Kaštanová 721, 289 24 Milovice,
b) doporučuje ZM schválit návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období v letech
2014-2018 paní Věru Jarolímovou, Kaštanová 721, 289 24 Milovice.
Usnesení ZM č. 120/2013, ze dne 3. 12. 2013:
schvaluje návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období v letech 2014-2018 paní
Věru Jarolímovou, bytem Kaštanová 721, 289 24 Milovice.
Vztah k rozpočtu:
Zvolení přísedící OS je bez vlivu na rozpočet města Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 126/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí návrh na zvolení paní Věry Jarolímové, bytem Kaštanová 721, 289 24 Milovice, přísedící
Okresního soudu v Nymburce pro volební období v letech 2014-2018,
b) doporučuje ZM zvolit paní Věru Jarolímovou, bytem Kaštanová 721, 289 24 Milovice, přísedící Okresního
soudu v Nymburce pro volební období v letech 2014-2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
13) Pravidla pro poskytování písku do dětského pískoviště
Starosta města uvedl, že město Milovice, na základě žádostí poskytuje písek do dětských pískovišť umístěných
na území města. Z důvodu potřeby ujednotit celkový postup při poskytování písku, vč. úhrady za jeho poskytnutí
předkládá Oddělení správy majetku města ke schválení Pravidla pro poskytování písku do dětských pískovišť.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 127/2014:
Rada města
schválila Pravidla pro poskytování písku do dětských pískovišť, ve znění které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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14) Návrh na zadání studie na využití prostoru bývalé dráhy BMX pro volnočasové aktivity
Místostarostka města uvedla, že Město Milovice má ve vlastnictví pozemek p. č. 558 v k. ú. Milovice nad
Labem. Pozemek byl využíván jako sportovní dráha pro provozování BMX. Komise výstavby a dopravy na
svém jednání dne 25. 09. 2013 projednávala mimo jiné i otázku zachování dráhy pro BMX umístěné na pozemku
ve vlastnictví města ve staré části obce. Jejich návrhem bylo uveřejnit v měsíčníku Milovické ECHO výzvu na
provozovatele areálu. Je známo, že již delší dobu žádný zájemce o organizované provozování této sportovní
činnosti ve městě, a to vč. údržby areálu, není. A ani samotná dráha již nevyhovuje svými parametry dnešním
požadavkům pro provozování tohoto sportu. Dalším možným způsobem využití tohoto areálu jsou jiné
volnočasové aktivity. Pro nejvhodnější využití a úpravu areálu by bylo vhodné spolupracovat s odborníkem,
který by navrhl způsob jeho využití.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 535/2013, ze dne 30. 9. 2013:
a) vzala na vědomí Zápis č. 07/2013 ze dne 25. 9. 2013 z jednání Komise výstavby a dopravy,
b) k bodu č. 2 Zápisu – ukládá OŠK vyzvat občany v Milovickém Echu,
c) k bodu č. 3 a 4 Zápisu – ukládá oddělení SMM předložit vyjádření k uvedeným bodům.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet města bude dotčen částkou za zpracování studie.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 128/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí zprávu o stavu dráhy BMX,
b) uložila SMM zadat zpracování studie na využití celého prostranství bývalého hřiště BMX pro další
volnočasové využití, která bude zveřejněna ve zpravodaji ECHO a ke které se budou moci občané vyjádřit.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
15) Podezření ze spáchání správního deliktu podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta města uvedl, že obchodní firma Next Dynamics a.s., Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 772/2,
IČ 27191486, je podezřelá ze spáchání správního deliktu podle § 58 odst. 4) zák. č. 128/2000Sb., ve znění
pozdějších změn a doplnění tím, že:
1.
dne 11. 2. 2014 v době kolem 13:15 hodin v Milovicích, ul. Višňová, uskutečňovala prostřednictvím
svých zaměstnanců:
F. V., byt. Pardubice, Nové Jesenčany, Na Záboří 86,
Š. M., byt. Čáslav Jasmínová 1370,
Podomní prodej, nabídku služeb, osobě K. M., trv. byt. Praha 5, Staropramenná 18, t. č. byt. Milovice, Višňová
573/C,
2. dne 12. 2. 2014 v době kolem 14:39 hodin v Milovicích ul. Topolová uskutečňovala prostřednictvím svých
zaměstnanců:
Š. M., byt. Hronov, nám. Čs. armády 5,
R. R., byt. Chrudim, Pardubická 679,
Podomní prodej, nabídku služeb, osobě V. I., byt. Milovice, Topolová 909,
3. dne 23. 2. 2014 v době kolem 10:44 hodin v Milovicích ul. Mírová uskutečňovala prostřednictvím svých
zaměstnanců:
T. A., byt. Mnichovo Hradiště, V Cestkách 1245,
D. J. byt. Praha 9, Horní Počernice, Křovinovo nám. 5/4,
Podomní prodej, nabídku služeb, osobě Č. A., byt. Milovice, Mírová 471, a to produkty Vojenské zdravotní
pojišťovny ČR se sídlem Praha 9, Drahobjelova 1404/4, IČ 47114975, přes to, že je tento na území města
Milovice, Nařízením RM č. 1/2014 (Tržní řádu), čl. 8 odst. 1 zakázán.
Vzhledem k tomu, že k tomu, že rozhodnutí o uložení pokuty ve věcech samostatné působnosti je svěřena podle
§ 102 odst. 2, písm. k) radě města, překládám Vám tímto podezření ze spáchání správního deliktu k rozhodnutí.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 129/2014:
Rada města
a) se usnesla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. k) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
změn a doplnění, svěřit rozhodování vě věci samostatné působnosti, správního deliktu podle § 58 odst. 4 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, který je přílohou tohoto usnesení, Oddělení
správních agend Městského úřadu Milovice,
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b) svěřuje Oddělení správních agend Městského úřadu Milovice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm.
k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, oprávněnost v rozhodování ve věci
samostatné působnosti, správního deliktu podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplnění, a v souladu s § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
řešení ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě
(případů podezření ze spáchání správního deliktu podle § 58 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplnění), jakož i přestupků vzniklých porušením Nařízení města č. 1/2014 Tržní řád.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
16) Stanovení ceny pro prodej dřeva
Starosta města uvedl, že Radě města je předkládán návrh ceny za prodej palivového dřeva. Dřevo bude
uskladněno na Sběrném dvoře a prodáváno občanům. Cena je stanovena vč. 15% DPH, a to 850,- Kč/prm za
dřevo tvrdé a dřevo z břízy a 600,- Kč/prm za dřevo měkké. V ceně, která je nízká oproti běžné prodejní ceně, je
již zohledněna případná nižší kvalita dřeva. Dřevo bude prodáváno pouze občanům s trvalým pobytem
v Milovicích.
Způsob prodeje bude stanoven v Dodatku ke Smlouvě pro provozování Sběrného dvora, který bude následně
uzavřen se spol. A. S. A.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Částka utržená za prodej dřeva bude příjmem do rozpočtu města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 130/2014:
Rada města
a) schválila ceník za prodej dřeva na Sběrném dvoře, ve znění které je přílohou tohoto usnesení,
b) uložila Oddělení správy majetku města uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
17) Informativní zpráva – Veřejné osvětlení Boží Dar
Pan starosta města informoval členy RM o dopise, který byl doručen na Podatelnu MěÚ Milovice dne 20. 2.
2014, od pana Pavla Švestky, fa Pavel ŠVESTKA s. r. o., Dr. Jánského 1418, 252 28 Černošice II.
Pan Pavel Švestka v dopise uvádí, že je nucen nechat vypracovat právní analýzu kupní smlouvy, která se týká
pozemků v části Boží Dar.
Dále pan Švestka v dopise uvádí, že situaci v části Boží Dar komplikuje zájem SVJ 2101 o koupi/převodu do
jejich vlastnictví a obdobný zájem projevilo i SVJ 2100.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Usnesení RM č. 39b/2014, ze dne 20. 1. 2014:
b) ukládá starostovi Města Milovice písemně oslovit fa Švestka s. r. o., zda daruje veřejné osvětlení do majetku
Města Milovice za účelem zachování provozu veřejného osvětlení.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 131/2014:
Rada města
vzala na vědomí informativní zprávu – Veřejné osvětlení Boží Dar.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
18) Informativní zprávu - Pozvánka na členskou schůzi MS Raštice
Pan starosta informoval členy RM o pozvánce, která byla doručena na MěÚ Milovice. Jednatelka MS Raštice
uvádí pozvání na členskou schůzi, která se má konat dne 22. 3. 2014 od 15 hodin v pohostinství U Machů ve
Staré Lysé.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 132/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí Informativní zprávu - Pozvánka na členskou schůzi MS Raštice,
b) pověřuje člena Zastupitelstva města, pana Pavla Křápa, aby dne 22. 3. 2014 zastupoval Město Milovice na
členské schůzi MS „Raštice“, která se koná od 15. hodin v pohostinství U Machů, Stará Lysá.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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19) Informativní zpráva – Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“
Pan starosta informoval členy RM o pozvánce, která byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice dne 17. 2. 2014,
od pana Josefa Říhy, tajemníka odbočky 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“.
Pan tajemník v pozvánce uvádí, že v letošním roce se rozhodli uspořádat závody ve střelbě z pistole na střelnici
ve Dvorech u Nymburka. Zároveň by byli rádi, aby se tohoto klání mohlo nějakým způsobem vztahovat k Městu
Milovice a nesl název „Pohár starosty Milovic“. Jednalo by se o závod kategorie „open“, tedy určené pro
veřejnost, s termínem konání okolo 17. 9. 2014. Dále pan tajemník Josef Říha uvedl, že žádá o souhlas členů RM
k povolení použití záštity, znaku Města Milovice, k propagaci akce. Pan tajemník uvedl, že
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 133/2014:
Rada města
a) vzala na vědomí Informativní zpráva – Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“
b) souhlasí s použitím znaku Města Milovice k propagaci města a převzetí záštity starosty Města nad závodem
s názvem „Pohár starosty Milovic“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
20) Návrh Ceník inzerce ve zpravodaji Milovické ECHO
Místostarostka uvedla, že OŠK předkládá návrh nového ceníku inzerce ve zpravodaji Milovické ECHO. Oproti
stávajícímu ceníku z roku 2012 se jedná o snížení ceny inzerce. Návrh je předkládán na základě dlouhodobého
snížení zájmu inzerentů o zveřejnění inzerce v Milovickém Echu z důvodu vysoké ceny podle současného
ceníku inzerce, která je vyšší oproti obdobným regionálním periodikům.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 134/2014:
Rada města
schválila s účinností od 3. 3. 2014 ceník inzerce ve zpravodaji Milovické ECHO, ve znění které je přílohou
tohoto usnesení.
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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