Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 14/2016
konaného dne 11. 5. 2016 od 15:30hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Bc. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, JUDr. Kristýna
Bukovská – radní města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města.
Pan Ing. Milan Pour, 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.

Kontrola plnění usnesení
Byty ve vlastnictví města
Pozemky ve vlastnictví města
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
Veřejné zakázky
Pracovní řád Městského úřadu Milovice
Žádost o prodloužení výjimky z omezení hlučných činností dle čl. 6 OZV 4/2015, o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností
Návrh na hlášení do místního rozhlasu
Informativní zpráva – Reklamace, objednávky, úklid pozemků a výzva k úklidu pozemků
Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství z důvodu provádění výkopových
prací
Doplnění svislého dopravního značení č. B28 – zákaz zastavení v jednosměrné ul. Na Pahorku
v Milovicích
Žádost Krajského úřadu středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - vyjádření
k udělení licence
Návrh na podání žádostí o dotaci z IROP Výstavba a modernizace přestupních terminálů
Revokace usnesení RM č. 256/2016
Žádost o spolupráci na realizaci projektu "Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2"
Volné pracovní pozice na MěÚ Milovice
Činnost komisí Rady města
Činnost výborů Zastupitelstva města
Zadávací řízení na pořízení studie dopravy v okolí ZŠ a MŠ Juventa

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení a konstatoval, že se plní v termínech.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 267/2016:
Rada města
bere na vědomí informaci starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 12/2016 a RM č. 13/2016 byla plněna ve
stanoveném termínu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Byty ve vlastnictví města
2a) Žádost o postoupení členství Bytového družstva Mladá
Starosta města uvedl, že Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen
Odd.SMM) předkládá Radě města žádost pana Ing. P. K., bytem Milovice (doručena 4. 5. 2016), současného
nájemce bytu Milovice – Mladá (jedná se o byt velikosti 2+kk s celkovou výměrou podlahové plochy 43,71 m2),
o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá a s tím související pronájem družstevního bytu Milovice –
Mladá, na pana M. P., bytem Český Brod. Pan M. P. zároveň předkládá Přihlášku za člena Bytového družstva
Mladá ze dne 2. 5. 2016.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 268/2016:
Rada města
a) schvaluje převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Mladá z pana Ing. P. K., bytem Milovice-Mladá,
na pana M. P., bytem Český Brod,
b) vyslovuje souhlas s tím, aby s novým členem Bytového družstva Mladá, M. P., bytem Český Brod, byla
uzavřena nájemní smlouva k bytu Milovice – Mladá.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2b) Žádost o přidělení bytu pro zaměstnankyni příspěvkové organizace
JUDr. Kristýna Bukovská uvedla, že OŠKS předkládá žádost ředitelky Mateřské školy Kostička, p. o., MiloviceMladá o uzavření nájemní smlouvy k bytu Milovice-Mladá o výměře 46,5 m2 pro zaměstnankyni příspěvkové
organizace paní K. B. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15. 5. 2016 na dobu trvání pracovního poměru,
v souladu s čl. XII. odst. 2) Směrnice č. 7/2015 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 269/2016:
Rada města
schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu Milovice-Mladá o výměře 46,8 m2 pro zaměstnankyni příspěvkové
organizace Mateřská škola Kostička, p. o. Milovice-Mladá, paní K. B. Nájemní smlouva bude uzavřena od
15. 5. 2016 na dobu trvání pracovního poměru a výše měsíčního nájemného se stanovuje na 70 Kč/m2, v souladu
s čl. XII. odst. 2) Směrnice č. 7/2015 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Pozemky ve vlastnictví města
3a) Žádost Ministerstva obrany o stanovisko k převodu pozemku parc. č. 1720 v k. ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že Odboru správy majetku města a investic - Oddělení investic (dále jen „Odd. investic“)
byla doručena žádost Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Odboru nakládání s nepotřebným
majetkem o stanovisko města Milovice k převodu pozemku parc.č. 1720 ostatní plocha-ostatní komunikace,
v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví ČR do vlastnictví Středočeského kraje, který o odkoupení pozemku
projevil zájem. Toto stanovisko bude využito pro zpracování převodní smlouvy (kopie žádosti viz Příloha č. 1,
Informace o pozemku z KN viz Příloha č. 2). Odd. investic k výše uvedenému uvádí, že se jedná o pozemek
komunikace v části Boží Dar (jeho umístění je patrné z Mapových podkladů viz Příloha č. 3) a že jeho převodem
z vlastnictví ČR do vlastnictví Středočeského kraje nejsou dotčeny zájmy města v této lokalitě nyní, ani do
budoucna.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 270/2016:
Rada města
konstatuje, že převodem pozemku parc.č. 1720 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, o výměře 1 018 m2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví ČR do vlastnictví Středočeského
kraje, nejsou dotčeny zájmy města Milovice v této lokalitě, tj. části Boží Dar a proto k jeho převodu nemá žádné
připomínky ani námitky.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
4a) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností RWE
GasNet, s.r.o. a manželi D. V. L. a T. T. N. B. na pozemku parc. č. 744/1 - dle PK, v k. ú. Milovice nad
Labem
Starosta města uvedl, že manželé D. V. L. a T. T. N. B., na základě Územního souhlasu, vydaného Stavebním
úřadem MěÚ Milovice pod č.j. SÚ/2004/15/Lan dne 23. 2. 2015, provedli stavbu s názvem „STL plynová
přípojka + domovní plynovod, Milovice č.p. 3, ul. 5. května“ (jako „plynárenského zařízení“) napojené na
plynovodní distribuční soustavu, kterou provozuje společnost RWE GasNet, s.r.o. Mapový podklad se zákresem
umístění plynárenského zařízení viz Příloha č. 1 a kopie Územního souhlasu s umístěním stavby viz Příloha č. 2
Podle vzájemné dohody se společností RWE GasNet, s.r.o., se společnost stane provozovatelem uvedeného
plynárenského zařízení s tím, že jedním z dokladů, na jejichž základě bude toto zařízení provozovat, musí být i
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s majiteli pozemků, ve kterých je zařízení umístěno. Na základě
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uvedeného manželé D. V. L. a T. T. N. B. požádali o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
ve vlastnictví města parc. č. 744/1 dle PK, v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou
povinnou), společností RWE GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a manželi D. V. L. a T. T. N. B. (jako
investorem). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatele plynovodní
distribuční soustavy (a jako stranou oprávněnou):
- provozovat na předmětné části pozemku výše uvedené plynárenské zařízení,
- vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
případným odstraněním plynárenského zařízení.
Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu č. 1378-205/2015, vyhotoveném
Ing. L. Č. (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 3). Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené
(na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena
dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 2. 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 podzemních sítí a zastavění plochy postavením
nadzemních částí sítí 150 Kč/m2 včetně ochranného pásma, min. však 2 000 Kč za každý pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene na
předmětné části pozemku v tomto případě činí:
pozemek parc.č.
bm x cena za bm = cena
celková cena v Kč bez DPH
PK 744/1 ve vozovce
5,00 x 200,00 Kč = 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek
celkem
2 000,00 Kč + DPH v zákonné výši
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady
na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu
věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor. Na základě výše uvedeného
Oddělení investic - Odboru Správy majetku města a investic navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 271/2016:
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví města parc.č. 744/1 (dle
PK), v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou), společností RWE GasNet,
s.r.o., IČ 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (jako stranou oprávněnou) a manželi
D. V. L., trvale bytem Praha 9 - Horní Počernice a T. T. N. B., trvale bytem Pečky - Velké Chvalovice (jako
investorem), za těchto podmínek:
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude pozemek
uveden do původního stavu,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
- jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení
věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 2. 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 plynárenského zařízení a 150 Kč za 1 m2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí
plynárenského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000 Kč za každý pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH,
- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady
na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu
věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4b) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností RWE
GasNet, s.r.o. a manželi S. na pozemcích parc.č. 926/8 - dle KN a 706/1 - dle PK, oba v k.ú. Milovice nad
Labem
Starosta města uvedl, že manželé V. a U. S., oba trvale bytem Milovice, na základě Územního rozhodnutí o
umístění stavby vydaného Stavebním úřadem MěÚ Milovice pod č.j. SÚ/5424/15/PokJ dne 18. 5. 2015 (nabytí
právní moci dne 5. 6. 2015) provedli stavbu s názvem „Připojení stavby č.p. 292 v k.ú. Milovice nad Labem na
veřejnou a dopravní infrastrukturu - Milovice, Družstevní“, jejíž součástí bylo i vybudování STL plynovodních
přípojek (jako „plynárenského zařízení“) napojených na plynovodní distribuční soustavu, kterou provozuje
společnost RWE GasNet, s.r.o. Situace stavby 1:200 se zákresem umístění plynárenského zařízení viz Příloha č.
1 a kopie Územního rozhodnutí o umístění stavby viz Příloha č. 2. Podle vzájemné dohody se společností RWE
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GasNet, s.r.o., se společnost stane provozovatelem uvedeného plynárenského zařízení s tím, že jedním z
dokladů, na jejichž základě bude toto zařízení provozovat musí být i Smlouva o zřízení věcného břemene
uzavřená s majiteli pozemků, ve kterých je zařízení umístěno. Na základě uvedeného manželé S. požádali o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 926/8 - dle
KN a parc.č. 706/1 - dle PK, oba v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou),
společností RWE GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a manželi S. (jako investorem). Věcné břemeno
spočívá v právu společnosti RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatele plynovodní distribuční soustavy (a jako
stranou oprávněnou):
- provozovat na předmětných částech pozemků výše uvedené plynárenské zařízení,
- vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
případným odstraněním plynárenského zařízení.
Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu č. 1367-161/2015, vyhotoveném
Ing. L. Č. (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 3). Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené
(na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena
dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 2. 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 podzemních sítí a zastavění plochy postavením
nadzemních částí sítí 150 Kč/m2 včetně ochranného pásma, min. však 2 000 Kč za každý pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene na
předmětných částech pozemků v tomto případě činí:
pozemek parc.č.
bm x cena za bm = cena
celková cena v Kč bez DPH
KN 946/8 v chodníku
3,20 x 200,00 Kč = 640,00 Kč 2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek
PK 706/1 ve vozovce
0,50 x 200,00 Kč = 100,00 Kč 2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek
celkem
4 000,00 Kč + DPH v zákonné výši
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady
na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu
věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor. Na základě výše uvedeného
Oddělení investic - Odboru Správy majetku města a investic navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 272/2016:
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví města parc.č. 926/8 (dle
KN) a parc.č. 706/1 (dle PK), oba v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou),
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17 (jako
stranou oprávněnou) a manželi V. a U. S., oba trvale bytem Milovice (jako investorem), za těchto podmínek:
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky
uvedeny do původního stavu,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
- jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení
věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 2. 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 plynárenského zařízení a 150 Kč za 1 m2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí
plynárenského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000 Kč za každý pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH,
- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady
na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu
věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností Vodovody a
kanalizace Nymburk, a.s. a manželi S. na pozemcích parc.č. 926/8 - dle KN a 706/1 - dle PK, oba v k.ú.
Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že manželé U. a V. S., oba trvale bytem Milovice, v roce 2015 dokončili stavbu
vodohospodářského zařízení „Prodloužení vodovodní řadu PEHD DN 90 mm, délka 42,00 m a prodloužení
kanalizačního řadu PVC DN 200 mm, délka 41,90 m“. Situace stavby 1:200 se zákresem umístění
vodohospodářského zařízení - viz Příloha č. 1 a kopie Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby viz Příloha č. 2.
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Podle vzájemné dohody se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se společnost stane
provozovatelem tohoto vodohospodářského zařízení s tím, že jedním z dokladů, na jejichž základě bude toto
zařízení provozovat musí být i Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s majiteli pozemků, ve kterých je
zařízení umístěno. Na základě uvedeného manželé S. požádali o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 926/8 - dle KN a parc. č. 706/1 - dle PK, oba v k.ú. Milovice nad
Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako
stranou oprávněnou) a manželi S. (jako investorem). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti Vodovody a
kanalizace Nymburk, jako provozovatele vodovodní a kanalizační sítě na území města Milovice (a jako stranou
oprávněnou):
- provozovat na předmětných částech pozemků výše uvedené vodohospodářské zařízení,
- vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
případným odstraněním vodohospodářského zařízení. Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen
v Geometrickém plánu č. 1385-101/2015, zpracovaném M. V. (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 3).
Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční
úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene,
schváleného Radou města Milovice dne 13. 2. 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
podzemních sítí a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,00 Kč/m2 včetně ochranného pásma,
min. však 2 000 Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Jednorázová
finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětných částech pozemků v tomto případě činí:
pozemek parc.č.
bm x cena za bm = cena
celková cena v Kč bez DPH
KN 946/8 v chodníku
3,20x200,00 Kč = 640,00 Kč 2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek
PK 706/1 ve vozovce
6,50x200,00 Kč =1.300,00Kč
2 000,00 Kč - min. sazba za 1 pozemek
celkem
4 000,00 Kč + DPH v zákonné výši
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady
na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu
věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor.
Na základě výše uvedeného Oddělení investic - Odboru Správy majetku města a investic navrhuje Radě města
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene schválit.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 273/2016:
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví města parc.č. 926/8 (dle
KN) a parc.č. 706/1 (dle PK), oba v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou),
společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288
21 (jako stranou oprávněnou) a manželi V. a U. S., oba trvale bytem Milovice (jako investorem), za těchto
podmínek:
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky
uvedeny do původního stavu,
- zřízení věcného břemene bude úplatné,
- jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení
věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne 13. 2. 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 vodohospodářského zařízení a 150 Kč za 1 m2 zastavěné plochy postavením
nadzemních částí vodohospodářského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000 Kč za každý
pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH,
- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady
na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu
věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5. Veřejné zakázky
5a) VZ „Informační systém pro IV. etapu ZŠ Juventa“ Návrh na Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 11/2016 dne 13. 4. 2016 usnesením č. 203/2016
schválila znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Informační systém
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pro IV. etapu ZŠ Juventa“, a 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. Předmětem
zakázky je dodávka a montáž vnitřního informačního a orientačního systému - značení (orientační tabulky u
jednotlivých dveří, číslování jednotlivých místností, orientační značení zavěšené na strop, orientační tabule u
vstupu atd.), které jsou součástí IV. etapy výstavby s tím, že bude korespondovat s již dodaným značením
z předchozích etap výstavby. Dodávka a montáž informačního systému proběhne v období od 11. 8. 2016 do
19. 8. 2016. Podle předpokládané hodnoty zakázky a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj.
Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. Dne 18. 4. 2016 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána
těmto pěti (5) zájemcům:
Poř. Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/ uchazeče
Praha 9, Českomoravská 12,
1
DesiCom 2000
257 53 045
PSČ 190 00
Praha 10 - Hostivař
2
Gramont print s.r.o.
618 56 592
Dolnoměcholupská 1429/a, PSČ 636 00
Liberec XIV - Ruprechtice
3
Ing. Miroslav Macháček
183 73 143
Legií 837/34, PSČ 460 14
Praha 9 - Kyje,
4
IRE, s.r.o.
manželů Dostálových 1436
271 97 085
PSČ 198 00
Velichovky, Dlážděná 7
5
PROST-orientační systémy s.r.o.
259 59 107
PSČ 552 11
Lhůta pro podání nabídek končila dne 2. 5. 2016 ve 12:30 hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny nabídky tří (3) uchazečů v tomto pořadí :
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a
doručení
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
příjmení/ uchazeče
nabídky
Liberec XIV - Ruprechtice
1
Ing. Miroslav Macháček
183 73 143
Legií 837/34, PSČ 460 14
Praha 10 - Hostivař
2
Gramon print s.r.o.
618 56 592
Dolnoměcholupská 1429/2a, PSČ 102 00
Velichovky,
3
PROST - orientační systémy s.r.o.
259 59 107
Dlážděná 7, PSČ 552 11
Rada města svým usnesením č. 203d)/2016, ze dne 13. 4. 2016, 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 2. 5. 2016, od 14:00 hodin byla zahájena činnost hodnotící komise otevíráním obálek
V úvodu jednání byli členové hodnotící komise (náhradníci členů) hodnotící 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. (7) ZVZ, 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 Kontrolního listu nabídek. Po provedené kontrole
hodnotící komise konstatovala, že všechny doručené obálky byly řádně uzavřené a nabídky všech uchazečů jsou
zpracovány v požadovaném jazyce a návrhy smluv jsou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče a všechny nabídky tak byly postoupeny k dalšímu posouzení. Hodnotící komise se dohodla, že její
další jednání proběhne ihned. Hodnotící komise následně provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na
kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání a konstatovala, že nabídky všech uchazečů obsahují
požadované doklady a tím splňují požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, uvedené v zadávacích
podmínkách, a způsob jejího prokázání a proto byly postoupeny k dalšímu posouzení. Dále hodnotící komise
provedla posouzení obsahu nabídek jednotlivých uchazečů a konstatovala, že nabídky všech uchazečů
požadavky zadavatele na úplnost nabídek splnily a rovněž konstatovala, že v nabídce žádného z uchazečů
neshledala nejasnosti, které by si vyžádaly písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise, po posouzení nabídek
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uchazečů, dle § 77 ZVZ z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, dospěla
k názoru, že nabídková cena uchazeče č. 3 PROST - orientační systémy s.r.o., IČ 259 59 107, se sídlem
Velichovky, Dlážděná 7, PSČ 552 11, je mimořádně nízkou nabídkovou cenou, konkrétně v těchto položkách
oceněného Nabídkového listu:
• cena za 1ks orientační tabulky u dveří (dodávka + montáž) je v porovnání s cenou uvedenou v jeho loňské
nabídce nižší o 47 %
• cena z 1 ks gravírovaného štítku dveří (dodávka + montáž) je v porovnání s cenou uvedenou v jeho loňské
nabídce, nižší o 88 % přičemž je štítek oproti loňsku větší o 1/3
• cena z 1 ks štítku na dveře (dodávka + montáž) je v porovnání s cenou uvedenou v jeho loňské nabídce nižší
o 81,5 %
Hodnotící komise se dohodla, že tento uchazeč bude, v souladu s § 77 odst. (1) ZVZ, zadavatelem vyzván
k písemnému zdůvodnění výše své nabídkové ceny s tím, že termín pro zaslání zdůvodnění bude stanoven,
v souladu s § 77 odst. (1) ZVZ, v délce min. tří (3) pracovních dnů, a že další jednání komise svolá její předseda.
Hodnotící komise se na svém druhém jednání sešla dne 9. 5. 2016
Úvodem byli zadavatelem seznámení s tím, že Výzva (žádost) o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
byla shora uvedenému uchazeči zaslána dne 4. 5. 2016, s termínem pro doručení písemného zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny do 9. 5. 2016, do 10:00 hodin. Ve stanoveném termínu bylo uchazečem
doručeno Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, ve kterém je uvedeno:
„Nabídku jsme prověřili a zjistili, že pracovník, který nabídku zpracovával, pochybil při použití jednotkových
cen, a proto posíláme opravenou Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace“ tj. Nabídkový list.
Podle opraveného Nabídkového listu je tedy nabídková cena uchazeče PROST - orientační systémy s.r.o. ve výši
53 275 Kč bez DPH místo původní ceny ve výši 28 102 Kč bez DPH. Hodnotící komise po seznámení se
s písemným zdůvodněním mimořádně nízké nabídkové ceny zaslané uchazečem dospěla k závěru, že nabídka
není nabídkou s mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Následně
hodnotící komise, vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla
zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, v souladu s ustanovením §
78 odst. (1) písm. b) ZVZ, stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, to je od nejvhodnější nabídky až
po nabídku nejméně vhodnou. Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
v Kč bez DPH
Gramon print s.r.o.
1
Praha 10 - Hostivař
618 56 592
39 270,00
Dolnoměcholupská 1429/2a, PSČ 102 00
PROST - orientační systémy s.r.o.
2
259 59 107
53 275,00
Velichovky, Dlážděná 7, PSČ 552 11
Ing. Miroslav Macháček
3
Liberec XIV - Ruprechtice
183 73 143
59 920,00
Legií 837/34, PSČ 460 14
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Gramon print s.r.o., IČ 618 56 592, se
sídlem Praha 10 - Hostivař, Dolnoměcholupská 1429/2a, PSČ 102 00, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 39 270,00 Kč bez DPH, ostatní uchazeči podali pro zadavatele
méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek ze dne 2. 5.2016 a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 9. 5. 2016 (viz Přílohy).
Rada města po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek ze dne 2. 5. 2016 a se Zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 9. 5. 2016, a s jednotlivými nabídkami přijala toto usnesení:
Usnesení č. 274/2016
Rada města
a) konstatuje, že nabídky všech uchazečů, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Informační systém pro IV. etapu ZŠ Juventa“,
zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015
Pro Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi,s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
b) rozhoduje, na základě Protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2. 5. 2016 a Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 9. 5. 2016, oboje zpracované hodnotící komise ustavenou Radou města v rámci
zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
je nabídka uchazeče Gramon print s.r.o., IČ 618 56 592, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Dolnoměcholupská
1429/2a, PSČ 102 00, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 39 270
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Kč bez DPH (47 517,00 Kč včetně DPH), ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je
nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
v Kč bez DPH
Gramon print s.r.o.
Praha 10 - Hostivař
618 56 592
39 270,00
1
Dolnoměcholupská 1429/2a, PSČ 102 00
PROST - orientační systémy s.r.o.
259 59 107
53 275,00
2
Velichovky, Dlážděná 7, PSČ 552 11
Ing. Miroslav Macháček
Liberec XIV - Ruprechtice
183 73 143
59 920,00
3
Legií 837/34, PSČ 460 14
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
5b) VZ „Oplocení dětského hřiště, ulice Topolová, Milovice“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky
Starosta města uvedl, že v roce 2015 bylo ve vnitrobloku bytových domů č.p. 908, 909, 910, 912 a 913 v ulici
Topolová, v části Mladá vybudováno nové dětské hřiště. S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí předkládá
Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) Radě města ke schválení
návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oplocení dětského hřiště, ulice Topolová,
Milovice“. Územní souhlas s umístěním stavby oplocení byl vydán Stavebním úřadem MěÚ Milovice dne
16. 2. 2016, pd č.j. SÚ/1566/16/Hel. Oplocení, výšky 105 cm, se bude skládat z tzv. kovových pletivových
panelů, s podhrabovými deskami, panely budou uchyceny na kovové sloupky úchytkami, vstup na hřiště bude
dvěma brankami (podrobná specifikace je uvedena v neoceněném Položkovém rozpočtu, viz Příloha č. 4 Výzvy
k podání nabídky). Součástí plnění zakázky je i povinnost zhotovitele zajistit, před zahájením stavby,
v součinnosti se správci sítí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání
příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Podle
předpokládané hodnoty zakázky a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce. Odd. investic navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána třem (3) zájemcům (návrh seznamu viz Příloha č. 3
tohoto návrhu). Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhována nejnižší nabídková cena, při
dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na
plnění zakázky, včetně jejích Příloh. Předpokládaný termín realizace zakázky je červen až červenec 2016, tak
aby byla zakázky dokončena před začátkem nového školního roku. Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky, včetně jejích Příloh, viz Přílohy tohoto návrhu. Dále Odd. investic navrhuje Radě města, aby ustavila
komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále
k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky a zároveň komisi
zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Martina Vilimovská

referent Oddělení investic

2.

Ing. Karel Pánek

vedoucí Odboru SMMI

3.

Kateřina Wenzlová

referent Stavebního úřadu MěU Milovice

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka

pozice

1.

Milan Kraus

zástupce vedoucího Odboru SMMI

2.

Libuše Kovářová

zástupce vedoucího Odboru SMMI

3.

Lucie Šourková

referent Stavebního úřadu MěU Milovice
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 275/2016:
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Oplocení dětského hřiště, ulice Topolová, Milovice“, která bude zadávána v souladu s článkem 7
vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, oboje v předloženém znění,
b) schvaluje Seznam zájemců, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
c) ukládá Oddělení investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení,
d) schvaluje 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 zadávacího řízení veřejné zakázky
uvedené pod písm. a) tohoto usnesení a zároveň komisi zmocňuje k posouzení kvalifikačních předpokladů
dodavatelů. Složení komise je přílohou tohoto návrhu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
15:56hod Bc. Ondřej Matouš dorazil na jednání Rady města.
5c) Veřejná zakázka – „Prázdninové malování 2016“
1. místostarosta města, Bc. Ondřej Matouš uvedl, že OŠK předkládá návrh zadávací dokumentace veřejné
zakázky na službu „Prázdninové malování 2016“předložené ředitelkou ZŠ T. G. Masaryka Milovice.
Návrh je v souladu s čl. 9 směrnice města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a
jeho příspěvkovými organizacemi.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 276/2016:
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy a Zadávací dokumentaci, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Prázdninové malování 2016“, která bude zadávána v souladu s článkem 7
vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, oboje v předloženém znění,
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Milovice zahájit zadávací řízení
veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. Pracovní řád Městského úřadu Milovice
Starosta města předkládá členům Rady města návrh Pracovního řádu Městského úřadu Milovice, který je vydán
v souladu s § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 110 odst. 3 a odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na všechny zaměstnance a úředníky Městského úřadu
Milovice. Schválením tohoto pracovního řádu by došlo ke zrušení Pokynu tajemníka č. 8/2015 – Pracovní řád
Městského úřadu Milovice, ze dne 20. 5. 2015. Kancelář úřadu přepracovala pracovní řád z důvodu
organizačních změn v roce 2015, kdy byla zrušena pracovní pozice tajemníka MěÚ Milovice, a tedy úkoly
zaměstnavatele plní starosta města.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 277/2016:
Rada města
schvaluje s účinností od 11. 5. 2016 Pracovní řád Městského úřadu Milovice v předloženém znění, kterým se
ruší Pokyn tajemníka č. 8/2015 - Pracovní řád Městského úřadu Milovice, který byl vydán dne 20. 5. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
7. Žádost o prodloužení výjimky z omezení hlučných činností dle čl. 6 OZV 4/2015, o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností
Starosta města uvedl, že dne 6. 5. 2016 byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice žádost o prodloužení výjimky
z omezení hlučných činností dle čl. 6, OZV 4/2015, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

9

Žadateli jsou Ing. B. P. a Ing. A. P., bytem Milovice, kteří žádají o prodloužení udělení výjimky z důvodu
stavebních prací na rodinném domě v Milovicích. O prodloužení výjimky žádají do 31. 8. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 278/2016:
Rada města
schvaluje prodloužení výjimky z omezení hlučných činností dle čl. 6, OZV 4/2015, o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností, z důvodu stavebních prací na rodinném domě v Milovicích, a to do 31. 8. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
8. Návrh na hlášení do místního rozhlasu
Radní JUDr. Kristýna Bukovská předložila návrh členům Radě města na hlášení informativní zprávy v místním
rozhlase. Informativní zpráva se týká obecných informací o OZV č. 4/2015o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činnosti, toto hlášení má informovat a seznámit občany s touto vyhláškou. Hlášení je přílohou tohoto
usnesení.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 279/2016:
Rada města
a) uděluje výjimku v podmínkách pro hlášení a způsobu hlášení, které stanovuje, že hlášení bude probíhat pouze
v pracovní dny a pověřuje Kancelář úřadu zajistit vyhlášení této zprávy v sobotu 14. 5. 2016 v 11:00hod,
b) schvaluje hlášení informativní zprávy o OZV č. 4/2015o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnosti,
v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
9. Informativní zpráva – Reklamace, objednávky, úklid pozemků a výzva k úklidu pozemků
Starosta města uvedl, že Odbor SMMI – odd. SMM podává informativní zprávu o pracích, které proběhly v
měsících březen a duben na území města Milovice. Jedná se o tyto práce:
- reklamace herního prvku na DH Pionýrů – uvolněný dřevěný kůl a vytržené lano na herním prvku (foto
příloha č. 1).
- jako přípravné práce pro opravu povrchu Sběrného dvora Milovice, byly vystavené objednávky na
provedení hydrogeologického průzkumu a zaměření tachymetrie. Hydrogeologický průzkum provedla
Geologická služba s. r. o. Poděbrady. Zaměření tachymetrie provedlo SDRUŽENÍ G&M z Prahy.
Výsledky zmíněných prací budou sloužit jako podklad pro vypracování projektu.
- na Oddychovou plochu – Milovice lesopark byl zhotovený Návštěvní řád, který byl schválen Radou
města č. 9/2016 dne 30. 3. 2016.
- dne 15. 4. 2016 byla na Oddychové ploše – Milovice lesopark provedena vstupní revizní prohlídka.
Herní prvky jsou pořádku, ale byla nutná úprava terénu. Terén se musel zbavit pařezů a zbytků
kovových tyčí vyčnívajících ze země. Je nutné vykácení suchých stromů a prořezání suchých větví.
Hřiště zůstává pro veřejnost z tohoto důvodu uzavřené. Přípravné práce k prořezání suchých větví byly
započaté.
- na podnět OŠK byl koncem měsíce března firmou SKL Recyklostav upraven pozemek za radnicí, který
sloužil k příležitosti pálení čarodějnic.
- taktéž byl firmou SKL Recyklostav vyklizený pozemek za Penny marketem
- v současné době probíhá příprava podkladů ke zpracování plánu odpadového hospodářství
- dne 2. 5. 2016 byla společnosti Cemex s. r. o. jako vlastníkovi pozemků, zaslána výzva k úklidu
pozemků p. č. 1376/6 a p. č. 1375/8 v k. ú. Benátecká Vrutice (foto znečištěných pozemků – příloha č.
2)
- dne 16. 4. 2016 proběhnul ve spolupráci se společnosti FCC Environment, Maminky dětem z.s. a
facebookovou skupinou Milovice – to o čem se (ne)mluví, úklid města Milovice. Uklidilo se 2,04t
odpadu a cca 100 ks pneumatik (foto z úklidu – příloha č. 3)
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 280/2016:
Rada města
a) bere na vědomí zprávu o objednávkách na SD, reklamaci na DH, o úklidu pozemků a o úklidu města,
b) ukládá odboru SMMI neprodleně uplatnit reklamaci závad v kabinách na městském fotbalovém stadionu a
podat o tomto zprávu na příští jednání Rady města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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10. Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství z důvodu provádění výkopových prací
Starosta města uvedl, že pan P. T., bytem Milovice požádal o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství
z důvodu provádění výkopových prací. Důvodem prominutí poplatku je, že pan T. zhodnotil dotčenou lokalitu
uložením inženýrských sítí v ul. Polní bez jakékoliv pomoci města Milovice. Oddělení správy majetku města
Milovice povolilo pod č. j.: SMM/5902/15/Mik ze dne 4. 6. 2015 panu T. výkopové práce z důvodu uložení
vodovodního a kanalizačního řadu + přípojky pro parc .č. 802/36 v k.ú. Milovice nad Labem v ul. Polní
v Milovicích. Město Milovice vybírá poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství Čl. 6 Sazba poplatku písm. d) za provádění výkopových prací 10 Kč za každý i
započatý m2 a každý i započatý den. Pan T. měl rozsah krátkodobého záboru 35m2 od 16. 7. 2015 do 18. 7. 2015.
Poplatek za užívání veřejného prostranství v celkové výši činí 1 050 Kč.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 281/2016:
Rada města
konstatuje, že předmětné území není vyznačeno v příloze č. 2 OZV č. 3/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, a tedy nepodléhá poplatku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
11. Doplnění svislého dopravního značení č. B28 – zákaz zastavení v jednosměrné ul. Na Pahorku v
Milovicích
Starosta města uvedl, že předložený návrh spočívá v doplnění dopravního značení B28 – zákaz zastavení
v jednosměrné ul. Na Pahorku v Milovicích. Osazení svislého dopravního značení č. B28 bude vpravo ve směru
jízdy. Důvodem doplnění dopravního značení je parkování vozidel po obou stranách komunikace, přičemž
nezůstane dostatečná šířka komunikace pro bezpečný průjezd vozidel. Dopravní značení bude osazeno dle
předložené projektové dokumentace schválené Policií PČR Nymburk dopravní inspektorát č.j.: KRPS – 1365101/ČJ – 2016 – 010806 – SMÚP ze dne 2. 5. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 282/2016:
Rada města
a) schvaluje doplnění svislého dopravního značení č. B28 – zákaz zastavení v jednosměrné ul. Na Pahorku od
křižovatky ul. Suchardova k ul. Družstevní v Milovicích,
b) ukládá Oddělení správy majetku města zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MěÚ Lysá nad Labem odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem. Po obdržení stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zajistit instalaci dopravního značení dle schválené
projektové dokumentace DI Policie ČR Nymburk.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
12. Žádost Krajského úřadu středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 vyjádření k udělení licence
Starosta města uvedl, že na Městský úřad Milovice byla doručena žádost o udělení licence z Krajského úřadu
Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Jedná se o vyjádření k udělení licence na
provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy společností JARMES, spol. s.r.o., Krpy 13, 294 79
Kropáčova Vrutice, IČ: 489 53 261, pro linku: 270302 Mcely – Milovice – Hlavenec TRW Carr. Linka 270302
Mcely – Milovice – Hlavenec TRW Carr je určena pouze pro zaměstnance firmy TRW – Carr, s.r.o., Hlavenec
12, 250 02 Stará Boleslav s vyloučením přepravy ostatních osob. Vyčleněny jsou tyto autobusové zastávky:
Milovice – Balonka, Milovice, Letecká, Milovice, Milovice, Armádní, Milovice, Telecom, Milovice, Benátecká
Vrutice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 283/2016:
Rada města
a) nemá námitek k žádosti dopravce společnosti JARMES, spol. s.r.o., Krpy 13, 294 79 Kropáčova Vrutice o
udělení licence na provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 270 302 Mcely - Milovice
- Hlavenec TRW Carr,
b) souhlasí v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě s provozováním zvláštní
osobní linkové vnitrostátní dopravy této společnosti po místních komunikacích města Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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13. Návrh na podání žádostí o dotaci z IROP Výstavba a modernizace přestupních terminálů
1. místostarosta města, Bc. Ondřej Matouš uvedl, že OŠKS předkládá návrh na podání žádosti o účelovou dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“, prioritní
osy Konkurenceschopné a bezpečné regiony. Mezi podporované aktivity vyhlášené 24. výzvy patří rekonstrukce,
modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků
podporujících multimodalitu. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 mil. Kč a maximální výše je 50
mil. Kč. Obsahem žádosti o dotaci bude výstavba parkovacího domu pro kola a plánovaného parkoviště P+R
u vlakového nádraží v Milovicích. Celkové náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 13 mil. Kč a
spoluúčast žadatele je 10%. Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu je 2. 9. 2016 a realizace projektu
musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 284/2016:
Rada města
a) schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu „Výstavba
a modernizace přestupních terminálů“, prioritní osy Konkurenceschopné a bezpečné regiony na výstavbu
parkoviště P+R u vlakového nádraží v Milovicích a dodávky systému bezpečného parkování kol,
b) ukládá Odboru správy majetku města a investic předložit na příští jednání RM výzvu k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jejímž předmětem bude výběr zpracovatele žádosti o dotaci
dle bodu a) tohoto usnesení,
c) ukládá Odboru správy majetku města a investic předložit na příští jednání RM výzvu k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jejímž předmětem bude výběr zpracovatele projektové
dokumentace na dodávku systému bezpečného parkování kol k žádosti o dotaci dle bodu a) tohoto usnesení, je-li
taková projektová dokumentace pro zadání zakázky nezbytná.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
14. Revokace usnesení RM č. 256/2016
1. místostarosta města, Bc. Ondřej Matouš uvedl, že OŠK předkládá návrh na revokaci usnesení rady města
č. 256/2016 schváleného dne 27. 4. 2016 kterým RM neschválila žádost ředitelky ZŠ T.G. Masaryky Milovice o
výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného §4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (nejvyšší počet žáků ve
třídě je 30). Jedná se o navýšení počtu na 31 žáků ve třídě 1. A a 31 žáků ve třídě 1. B pro období od 21. 4. 2016
do 30. 6. 2016 z důvodu přijetí dvou nových žáků, kteří se přistěhovali do Milovic. Návrh je v souladu s § 23
odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů (zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů
stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení
počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví) a
povolení výjimky nebude vázáno na stavební úpravy stávajících učeben ve školní budově č. p. 54
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 285/2016:
Rada města
a) revokuje usnesení RM č. 256/2016 ze dne 27. 4. 2016,
b) schvaluje výjimku z nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školyT. G. Masaryka Milovice- navýšení na
31 žáků ve třídě 1. A a 31 žáků ve třídě 1. B pro období od 16. 5. 2016 do 30. 6. 2016, v souladu s § 23 odst. 3)
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném
znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
16:30hod JUDr. Kristýna Bukovská opustila jednání Rady města.
15. Žádost o spolupráci na realizaci projektu "Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2"
1. místostarosta města, Bc. Ondřej Matouš uvedl, že OŠKS předkládá žádost ZŠ T. G. Masaryka Milovice o
spolupráci na realizaci projektu "Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2" Záměrem projektu,
který realizují žáci ZŠ, je připomenutí historie zaniklé obce Mladá a vystavění kapličky – božích muk v místě
kde stával kostel sv. Kateřiny, na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. K žádosti o souhlas majitele
pozemku s realizací stavby božích muk potřebuje škola stanovisko města Milovice ke spolupráci na následné
údržbě části pozemku (úpravy okolí, případně oprava Božích muk) o velikosti cca 15 m x 10 m na parcele 1690.
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Středočeským krajem bylo dále doporučeno, aby uvedenou část pozemku převzalo do výpůjčky buď město
Milovice, nebo základní škola.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 286/2016:
Rada města
a) schvaluje žádost ZŠ T. G. Masaryka Milovice o spolupráci na realizaci projektu "Historii je třeba znát aneb
památky zaniklé obce Mladá 2" a na následné údržbě části pozemku o velikosti cca 15 m x 10 m na parcele 1690
ve vlastnictví Středočeského kraje, na kterém budou vystavěna boží muka v místě, kde stával kostel sv. Kateřiny,
b) doporučuje ZŠ T. G. Masaryka Milovice uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku o velikosti cca 15 m x
10 m na parcele 1690 ve vlastnictví Středočeského kraje.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
16. Volné pracovní pozice na MěÚ Milovice
16a) Volná pracovní pozice „Referent oddělení školství, kultury a sociálních věcí úsek neziskových
organizací a sociálních záležitostí“
Starosta města předkládá členům Rady města návrh Výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice
„Referent oddělení školství, kultury a sociálních věcí – úsek neziskových organizací a sociálních záležitostí“.
Tato volná pracovní pozice vznikla na základě podání výpovědi dosavadním zaměstnancem.
Dále pan starosta navrhl tří člennou výběrovou komisi, ve složení:
1. Ing. Milan Pour – starosta města (předseda)
2. Bc. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města
3. Miroslava Dlouhá – vedoucí odd. školství, kultury a sociálních věcí
Kancelář úřadu doporučuje zveřejnit Výběrové řízení na Úřední desku, Informační desky, webových stránkách a
facebookových stránkách města Milovice. Také na webových stránkách www.jobs.cz
Dále požádat okolní města o zveřejnění Výběrového řízení na jejich úřední desce (Lysá nad Labem, Čelákovice,
Nymburk, Poděbrady).
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 287/2016:
Rada města
a) schvaluje zveřejnění Výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice Referent oddělení školství,
kultury a sociálních věcí – úsek neziskových organizací a sociálních záležitostí“, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení,
b) ukládá Kanceláři úřadu zajistit zveřejnění výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice, všemi
dostupnými prostředky,
c) jmenuje tří člennou komisi pro výběr Referenta OŠKS – úsek neziskových organizací a sociálních záležitostí,
ve složení:
1. Ing. Milan Pour – starosta města (předseda)
2. Bc. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města
3. Miroslava Dlouhá – vedoucí odd. školství, kultury a sociálních věcí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
16b) Návrh na vypsání veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení tří pracovních míst „Strážník
městské policie Milovice“
Starosta města uvedl, že vzhledem ke změně organizačního řádu MP od 1. 1. 2016, kdy byl navýšen počet
pracovních míst na pozici strážník MP o dvě pracovní místa z 13-ti pracovních míst na 15, je třeba obsadit volná
pracovní místa MP Milovice. Tímto navrhuji, aby byla vypsána veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení
tří pracovních míst „Strážník městské policie Milovice“ s předpokládaným nástupem 1. 8. 2016. Termín nástupu
je stanoven s ohledem na zahájení kurzu k získání osvědčení k výkonu činnosti strážníka MP. Dále navrhuje
jmenovat komisi pro výběr uchazeče o pracovní pozici strážníka MP ve složení:
Ing. Milan Pour – starosta města
JUDr. Kristýna Bukovská – radní města
Bc. Tomáš Hrabánek – ředitel MP
Náhradník:
Jaroslav Kužel – zástupce ředitele MP
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 288/2016:
Rada města
a) rozhoduje vypsat veřejnou výzvu k podání přihlášky na obsazení tří pracovních míst „Strážník městské
policie Milovice“ s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2016,
b) jmenuje komisi pro výběr uchazeče o pracovní pozici „Strážník městské policie“ ve složení:
Ing. Milan Pour – starosta města
JUDr. Kristýna Bukovská – radní města
Bc. Tomáš Hrabánek – ředitel MP
Náhradník
Jaroslav Kužel – zástupce ředitele MP.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
17. Činnost komisí Rady města
17a) Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Starosta města předložil členům Rady města Zápis č. 3/2016, z jednání komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality, které se uskutečnilo dne 23. 3. 2016 a Zápis č. 4/2016, z jednání komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality, které se uskutečnilo dne 27. 4. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 289/2016:
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 3/2016, z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, ze dne 23. 3. 2016 a
Zápis č. 4/2016, z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, ze dne 27. 4. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
17b) Výměna člena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček navrhl členům Rady města výměnu člena komise pro bezpečnost a
prevenci kriminality. Současný člen komise pan V. P. pro pracovní vytížení není schopen tuto funkci
plnohodnotně zastávat. Z tohoto důvodu pan místostarosta navrhuje jmenovat nového člena pana Ing. B. M.,
bytem Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 290/2016:
Rada města
a) odvolává ke dni 11. 5. 2016, pana V. P., z funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality,
b) jmenuje s účinností od 12. 5. 2016 v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana
Ing. B. M., bytem Milovice, do funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.
Hlasování: pro 1 (Ing. Jiří Hlaváček), proti 2 ( Bc. Ondřej Matouš, Ing. Milan Pour), zdržel se 1 (Ing.
Vladimír Vedral).
Návrh nebyl schválen.
17c) Výměna člena komise pro kulturu, sport a školství
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček navrhl členům Rady města výměnu člena komise pro kulturu sport a
školství. Současný člen komise pan J. M. pro pracovní vytížení není schopen tuto funkci plnohodnotně zastávat.
Z tohoto důvodu pan místostarosta navrhuje jmenovat nového člena pana J. K., bytem Milovice.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 291/2016:
Rada města
a) odvolává ke dni 11. 5. 2016, pana J. M., z funkce člena komise pro kulturu, sport a školství,
b) jmenuje s účinností od 12. 5. 2016 v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana
J. K., bytem Milovice, do funkce člena komise pro kulturu, sport a školství.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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18. Činnost výborů Zastupitelstva města
18a) Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Starosta města předložil členům Rady města Zápis č. 4/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města,
které se uskutečnilo dne 21. 4. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 292/2016:
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č. 4/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 21. 4. 2016,
b) předkládá Zápis č. 4/2016, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne 21. 4. 2016, na další
veřejné jednání Zastupitelstva města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
17:10 JUDr. Kristýna Bukovská se dostavila na jednání Rady města
19. Zadávací řízení na pořízení studie dopravy v okolí ZŠ a MŠ Juventa
Starosta města přednesl členům Rady města návrh na pořízení studie dopravy v okolí ZŠ a MŠ Juventa.
Vzhledem k současné dopravní situaci, na kterou poukázala Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality i řada
rodičů a za předpokladu, že situace se do budoucna bude vzhledem k plánovanému dokončení stavby ZŠ Juventa
zhoršovat, došlo na místě ke schůzce se zástupcem Policie ČR, Dopravního inspektorátu Nymburk, na které bylo
navrženo pořídit inovovanou studii dopravy na celé přilehlé sídliště. V současné době existuje studie zhotovená
společností CR Project s.r.o., která je však již neaktuální.
Po poradě a po diskusi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 293/2016:
Rada města
ukládá OSMMI zahájit zadávací řízení dle Směrnice města Milovice č. 9/2015 Pro Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi směřující ke zhotovení studie dopravy
v ulicích Komenského, Višňová, Braniborská a Spojovací, v rozsahu až po křižovatky ulice Višňové s ulicí
Armádní, zejména s ohledem na současný i v budoucnu plánovaný provoz ZŠ a MŠ Juventa, eventuálně
k aktualizaci stávající studie, pokud bude její aktualizace pro řešení dopravy v této lokalitě dostačující.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Bc. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

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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