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. 31/2014
konaného dne 10. 11. 2014 od 14:00 hodin v kanceláři starosty
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města, Pavel Křáp – radní města.
Omluveni: Marcela Říhová – místostarostka města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města
Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Byty ve vlastnictví Města Milovice
2. Veřejné zakázky
3. Návrh Rozpočtového opatření č.13/2014/RM
4. Návrh na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2014,
p. o. ZŠ a MŠ Juventa
5. Návrh vánoční světelné výzdoby na sloupech veřejného osvětlení a stromů v Milovicích
1. Byty ve vlastnictví Města Milovice
1a) Žádost o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá
Starosta města uvedl, že oddělení správy majetku města předkládá žádost paní Ivy Lajtkepové, bytem
Braniborská 568/C, 289 23 Milovice - Mladá, současného nájemce bytu č. 34 (jedná se o byt velikosti 2+kk s
celkovou výměrou podlahové plochy 46,23 m²) ve 4. Patře, č. p. 568, sekce C, ul. Braniborská, Milovice Mladá, o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá a s tím související pronájem družstevního bytu č. 34,
v č. p. 568/C, ulice Braniborská, Milovice – Mladá, na pana Mykhaylo Savku, trvale bytem Sídliště 1460/8,
289 22 Lysá nad Labem.
Mykhaylo Savka zároveň předkládá Přihlášku za člena Bytového družstva Mladá ze dne 29. 10. 2014.
Dosavadní rozhodnutí RM, ZM:
Nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Nebude žádný.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 627/2014:
Rada města
a) schválila postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá z Ivy Lajtkepové, bytem Braniborská 568/C, 289 23
Milovice-Mladá, na Mykhaylo Savka, trvale bytem Sídliště 1460/8, 289 22 Lysá nad Labem,
b) schválila přijetí Mykhaylo Savky, trvale bytem Sídliště 1460/8, 289 22 Lysá nad Labem, za nového člena
Bytového družstva Mladá,
c) vyslovila souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, Mykhaylo Savkou, trvale bytem
Sídliště 1460/8, 289 22 Lysá nad Labem, byla uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 34 v sekci C bytového
domu č.p.568 v ulici Braniborská, 289 23 Milovice - Mladá.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2. Veřejné zakázky
2a) Veřejná zakázka „Pořízení samosběrného čistícího vozu pro město Milovice - II“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 601/2014, ze dne 13. 10. 2014 byla dne 20. 10. 2014
na profilu zadavatele zveřejněna opakovaná Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení samosběrného čistícího vozu pro město Milovice“. Současně byla písemná výzva zaslána těmto
zájemcům:

1) AGRO Trnava s.r.o., Trnava 224, 674 01 Třebíč, IČ: 29200083,
2) FARID COMERCIA s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost, IČ: 61498696,
3) HANES s r.o., Strojírenská 259, 155 21 Praha 5, IČ: 26131919,
4) KOBIT spol. s.r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, IČ: 44792247,
5) SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 62508831.
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 2 250 tis. Kč bez DPH (2 722,5 tis. Kč včetně DPH).
Podle ustanovení §12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisu (dále
jen „ZVZ“), se jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Zakázka byla v souladu s
§ 25 písm. a) ZVZ, zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona. Základním hodnotícím
kritériem pro zadání zakázky byla ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 05. 11. 2014 v 10:00 hod v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném
termínu byly doručeny celkem čtyři nabídky v tomto pořadí:
1) SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 62508831,
2) KOBIT spol. s.r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, IČ: 44792247,
3) AGRO Trnava s.r.o., Trnava 224, 674 01 Třebíč, IČ: 29200083,
4) FARID COMERCIA s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost, IČ: 61498696.
Rada města svým usnesením č. 601/2014, ze dne 13. 10. 2014 schválila, podle § 71 a 74 ZVZ, ustavení komise a
jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posuzování a
hodnocení nabídek doručenými v rámci zadávacího řízení a zároveň komisi zmocnila k posouzení kvalifikačních
předpokladů uchazečů a hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení.
Hodnotící komise se sešla ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek a na svém jednání doručené nabídky
otevřela, posoudila a vyhodnotila. Protokol o otevírání obálek a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou
přílohami tohoto návrhu.
V průběhu hodnocení nabídek byla vyřazena nabídka uchazeče SOME Jindřichův Hradec s.r.o., která
neobsahovala čestné prohlášení ke splnění technických kvalifikačních předpokladů. Ostatní nabídky splnily
všechny podmínky a požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci.
Výsledné pořadí uchazečů podle nabídkové ceny:
1) FARID COMERCIA s.r.o., IČ: 61498696, nabídková cena bez DPH: 2 229 000,- Kč,
2) AGRO Trnava s.r.o., IČ: 29200083, nabídková cena bez DPH 2 547 000,- Kč,
3) KOBIT spol. s.r.o., IČ: 44792247, nabídková cena bez DPH: 2 681 300,- Kč.
Rada města po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přijala toto usnesení:
Usnesení č. 628/2014:
Rada města
a) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 05. 11. 2014, zpracovaného hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení
samosběrného čistícího vozu pro město Milovice“, o vyloučení uchazeče SOME Jindřichův Hradec s.r.o., který
nepředložil čestné prohlášení ke splnění technických kvalifikačních předpokladů,
b) rozhodla, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 05. 11. 2014, zpracovaného hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení
samosběrného čistícího vozu pro město Milovice“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
FARID COMERCIA s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
2 229 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2b) Veřejná zakázka „Dodávka elektřiny pro Město Milovice v roce 2015 - II“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že vzhledem k tomu, že Smlouva na dodávku elektrické energie pro provoz objektů ve
vlastnictví města a objektů v užívaní příspěvkových organizací, zřízených městem a elektrické energie pro
provoz veřejného osvětlení ve městě končí dne 31. 12. 2014, bylo, v souladu s usnesením Rady města
č. 387b)/2014, ze dne 23.06. 2014, dne 01.07. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno Oznámení o
zakázce s názvem „Dodávka elektřiny pro Město Milovice v roce 2015“ pod evidenčním číslem VVZ 490813.
Zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona.
Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem čtyř (4) uchazečů. Vzhledem k tomu, že byly (na základě
doporučení hodnotící komise) ze zadávacího řízení vyřazeny nabídky tří uchazečů (pro nesplnění požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách), zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, a proto bylo zadávací
řízení, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona, zrušeno.
V souladu s usnesením Rady města č. 602b)/2014, ze dne 13.10. 2014, byla dne 15.10. 2014 na profilu
zadavatele zveřejněna Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka elektřiny pro
Město Milovice v roce 2015 - II“ a zároveň byla Výzva k podání nabídky zaslána těmto zájemcům:

Poř.
číslo

Obchodní firma / jméno

Sídlo / místo podnikání

IČ

Antala Staška, 1076/33a
241 28 376
140 00 Praha 4
Vaníčkova 1594/1
2
Centropol Energy, a.s.
254 58 302
400 01 Ústí nad Labem
Duhová 425/1
3
ČEZ Prodej, s.r.o.
272 32 433
140 78 Praha 4
Hvězdova 171/2b
4
Europe Easy Energy a.s.
286 03 001
140 00 Praha 4
Masarykovo náměstí 391/13
5
Lumius, spol. s r.o.
259 11 945
500 02 Hradec Králové
Na Hroudě 1492/4
6
Pražská energetika, a.s.
601 93 913
100 05 Praha 10
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do jednotlivých odběrních míst v objemu cca 1.460 MWh, v
kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek
elektřiny a souvisejících služeb
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též zajištění distribuce elektřiny a souvisejících služeb a převzetí
závazku odebírat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č.
541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a
provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v Zadávací dokumentaci stanovena ve 3.500.000,- Kč bez
DPH, a to včetně předpokládané výše plateb za distribuci. Podle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která je
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla v Zadávací dokumentaci stanovena nejnižší nabídková
cena, v souladu s § 78 písm. b) zákona.
Lhůta pro podání nabídek končila dne 05. 11. 2014 (středa) ve 12:50 hodin v sídle zadavatele, podatelně MěÚ
Milovice. Ve stanoveném termínu byly doručeny nabídky celkem čtyř (5) uchazečů, v tomto pořadí:
Číslo,
pod
kterým byla
Obchodní firma / jméno
Sídlo / místo podnikání
IČ
nabídka
doručena
Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b
1
Europe Easy Energy a. s.
286 03 001
PSČ 140 78
Ústí nad Labem, Vaníčkova 1549/1
2
CENTROPOL ENERGY, a. s.
254 58 302
PSČ 400 01
Praha 4, Antala Staška 1076/33a
3
Amper Market, a.s.
241 28 376
PSČ 140 00
Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12
4
RWE Energie, s.r.o.
499 03 209
PSČ 108 00
5
Pražská Energetika, a.s.
Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
601 93 913
Rada města svým usnesením č. 602c)/2014 ze dne 13.10. 2014 ustavila komisi a jmenovala členy komise a
náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Dne 05. 11. 2014, od 13:04 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek:
V úvodu jednání byli členové hodnotící komise seznámení se Seznamem doručených nabídek (obchodním
jménem a adresou uchazečů, kteří podali nabídku) a následně podepsali Prohlášení o nepodjatosti a zachování
mlčenlivosti. Před vlastním otevíráním obálek proběhla volba předsedy komise.
Obálky s nabídkami byly otevírány podle pořadí jejich doručení. U každé nabídky byly přečteny identifikační
údaje uchazeče, byla provedená její kontrola podle § 71 odst. 9 zákona, to je zda je nabídka zpracována
v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do Protokolu o otevírání obálek. Komise konstatovala, že
nabídky všech uchazečů kontrole, dle § 71 odst. 9 zákona, vyhověly (viz Protokol o otevírání obálek ze dne 05.
11. 2014).
Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 05.11. 2014, po podepsání Protokolu o otevírání obálek. Na
tomto jednání hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a
1

Amper Market, a.s.

konstatovala, že všichni uchazeči splnily požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího
prokázání. Všechny nabídky tak byly postoupeny k dalšímu posouzení.
Po posouzení všech nabídek nebyla žádná nabídka vyřazena, všechny nabídky byly postoupeny k hodnocení.
Vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla v Zadávací dokumentaci
stanovena nejnižší nabídková cena, komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od
nejvýhodnější po nejméně výhodnou.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Nabídková cen v Kč
Obchodní firma / jméno
Sídlo / místo podnikání
nabídky
bez DPH
Europe Easy Energy a. s.
Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b
1
1.428.405,38
IČ 286 03 001
PSČ 140 78
CENTROPOL ENERGY, a. s. Ústí nad Labem, Vaníčkova 1549/1
2
1.431.388,84
IČ 254 58 302
PSČ 400 01
Pražská Energetika, a.s.
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
3
1.445.815,29
IČ 601 93 913
PSČ 100 05
Amper Market, a.s.
Praha 4, Antala Staška 1076/33a
4
1.462.993,52
IČ 241 28 376
PSČ 140 00
RWE Energie, s.r.o.
Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12
5
1.536.541,40
IČ 499 03 209
PSČ 108 00
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny na období od
01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 s uchazečem Europe Easy Energy a.s., IČ 286 03 001, se sídlem Praha - Nusle,
Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ve
výši 1.428.405,38,- Kč bez DPH. Ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku, to je nabídku
s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek ze dne 05.11. 2014, Protokol o posouzení
kvalifikace dodavatelů a o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 05.11. 2014 a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 05.11. 2014 (viz Přílohy).
Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM:
Usnesení RM č. 602/2014, ze dne 13. 10. 2014:
a) schválila Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka elektřiny pro Město
Milovice v roce 2015“, která bude zadávána podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení v předloženém znění,
b) uložila Oddělení správy majetku města zajistit zveřejnění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
zakázky „Dodávka elektřiny pro Město Milovice v roce 2015“, v souladu s § 38 zákona, na profilu zadavatele a
zároveň Výzvu k podání nabídky zaslat 5-ti zájemců,
c) schválila, ve smyslu § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) 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 podlimitní
zakázky na dodávky „Dodávka elektřiny pro Město Milovice v roce 2015“ a zároveň komisi zmocnila, ve
smyslu ustanovení § 59 zákona, k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Složení
komise je přílohou tohoto usnesení.
Vztah k rozpočtu:
Dodávka elektřiny bude financována ze schváleného rozpočtu města.
Rada města po seznámení se s Protokoly z jednání hodnotící komise, se Zprávou o posouzení a hodnocení
nabídek, s jednotlivými nabídkami a návrhem na financování zakázky přijala toto usnesení:
Usnesení č. 629/2014:
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky, v rámci zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka elektřiny pro Město Milovice v roce 2015 - II“,
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací
dokumentaci,
b) rozhodla, jako zadavatel v rámci zadávacího řízení veřejné podlimitní zakázky na dodávky „Dodávka
elektřiny pro Město Milovice v roce 2015 - II“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče Europe Easy Energy a. s., IČ 286 03 001, se sídlem Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b,
PSČ 140 78, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.428.405,38
Kč bez DPH, jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče CENTROPOL ENERGY, a. s., IČ 254 58 302,
se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1549/1, PSČ 400 01, s nabídkovou cenou ve výši 1.431.388,84 Kč bez
DPH, jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče Pražská Energetika, a.s., IČ 601 93 913, se sídlem Praha

10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, s nabídkovou cenou ve výši 1.445.815,29,- Kč bez DPH, jako čtvrtá
v pořadí se umístila nabídka uchazeče Amper Market, a.s., IČ 241 28 376, se sídlem Praha 4, Antala Staška
1076/33a, PSČ 140 00, s nabídkovou cenou ve výši 1.462.993,52,- Kč bez DPH a jako pátá v pořadí se umístila
nabídka uchazeče RWE Energie, s.r.o., IČ 499 03 209, se sídlem Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12,
PSČ 108 00, s nabídkovou cenou ve výši 1.536.541,40,- Kč bez DPH.
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3. Návrh Rozpočtového opatření č.13/2014/RM
Starosta města uvedl, že předkládá návrh Rozpočtového opatření č. 13/2014/RM ve znění:
Výdaje běžné:
3319 – Kulturní dům, č. p. 101
V letošním roce je třeba ještě uskutečnit havarijní opravu kanalizace a vodovodního řádu v kulturním domě
č. p. 101, ul. 5. května. Oprava bude hrazena z položky 3319-5171, která bude navýšena rozpočtovým opatřením
z položky 3722-5169 o částku 200.000,- Kč.
3612 – Bytové hospodářství
Dále se v letošním roce navýšily opravy padajících obkladů v koupelnách a WC v nájemních bytech a byly
realizovány 3 rekonstrukce bytů, čímž se zvýšily náklady na opravy. Z tohoto důvodu je třeba navýšit položku
3612-5171 rozpočtovým opatřením z položky 3745-5169 o 200.000,- Kč.
Rozpočtovým opatřením se výsledek hospodaření a financování nemění.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 630/2014:
Rada města
schválila rozpočtové opatření č.13/2014/RM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Návrh na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2014, p. o. ZŠ a
MŠ Juventa
Starosta města uvedl, že Návrh je předkládán na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Juventa, p. o.,
Komenského 578, Milovice-Mladá v souladu se směrnicí č. 5/2012 – Pravidla pro sestavení rozpočtu a jeho
vyúčtování pro příspěvkové organizace města Milovice. Ředitel p.o. požádal o přesun finančních prostředků
mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 2014 z důvodu vzniku schodku v položkách:
- Položka 5039 – Nákup materiálu j.n. (navýšení)
Nákup čistících a hygienických prostředků, hraček a matriálu do MŠ a ŠJ.
- Položka 5151 – Voda (snížení)
Došlo k úsporám.
- Položka 5153 – Plyn (snížení)
Došlo k úsporám.
- Položka 5154 – Elektřina (navýšení)
Skutečné náklady na el. energii přesáhnou předpokládané náklady.
- Položka 5169 – Nákup služeb j.n. (navýšení)
Revize hasičských přístrojů a el. spotřebičů, odvoz odpadu, správa a zabezpečení školní budovy.
- Položka 5179 – Ostatní nákupy j.n. (snížení)
Došlo k úsporám.
Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM:
Nebylo přijato.
Ekonomický dopad na rozpočet města:
Celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Juventa, p.o., Komenského
578, Milovice-Mladá, se schválením přesunů mezi jednotlivými položkami se nezmění.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 631/2014:
Rada města
schválila přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 2014
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578,
Milovice-Mladá, které jsou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

5. Návrh vánoční světelné výzdoby na sloupech veřejného osvětlení a stromů v Milovicích
Starosta města uvedl, že odd. správy majetku města navrhuje letos ozdobit a rozsvítit tři rostlé stromy
v Milovicích. Největší z nich je na nám. 30. června, před radnicí v části Mladá, který je hlavní vánoční strom a
další jsou v Benátecké Vrutici před hasičskou zbrojnicí a u kostela Sv. Kateřiny ul. Mírová v Milovicích.
Tradiční rozsvícení hlavního vánočního stromu bude dne 30. 11. 2014 v 17:00 hod., na první adventní neděli
před radnicí na nám. 30. června, v ul. Ostravská v Milovicích. Ostatní vánoční stromy v ul. Mírová a
v Benátecké Vrutici se rozsvítí dne 30. 11. 2014 v 17:05 hod.
Letos bude instalováno v Milovicích 75 ks vánočních ozdob na veřejném osvětlení. Vyzdobené budou ulice:
Ostravská, Na Pahorku, Družstevní, 5. května, Mírová, ČSA, Armádní přes centrum města a Benátecká Vrutice.
V letošním roce se vánoční výzdoba v Milovicích na sloupech veřejného osvětlení nebude rozšiřovat.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 632/2014:
Rada města
a) schválila ozdobit tři rostlé stromy světelnou vánoční výzdobou, největší na nám. 30. června, před radnicí
v části Mladá další v Benátecké Vrutici před hasičskou zbrojnicí a u kostela Sv. Kateřiny ul. Mírová,
v Milovicích. Tradiční rozsvícení hlavního vánočního stromu bude dne 30. 11. 2014 v 17:00 hod před radnicí na
nám. 30. června v ul. Ostravská v Milovicích. Ostatní vánoční stromy v ul. Mírová a v Benátecké Vrutici se
rozsvítí dne 30. 11. 2014 v 17:05 hod.,
b) schválila instalaci 75 ks vánočních ozdob na veřejné osvětlení v Milovicích. Vyzdobené budou ulice:
Ostravská, Na Pahorku, Družstevní, 5. května, Mírová, ČSA, Armádní přes centrum města a Benátecká Vrutice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Pavel Křáp
radní města

Lukáš Pilc
starosta města

JUDr. Ivana Weigandová
radní 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.

