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. 11/2016
konaného dne 13. 4. 2016 od 16:00hodin
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral –
radní města.
Omluveni: JUDr. Kristýna Bukovská – radní města, Bc. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města dorazí
v průběhu jednání Rady města.
Hosté: Bc. O. V. – majitel Skiarény Milovice.
Ing. Milan Pour – starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola plnění usnesení RM
Pozemky ve vlastnictví města Milovice
Veřejné zakázky
Žádosti o povolení uzavírek
Žádost Okresního soudu v Nymburce
Žádost restaurace Mladá o prodloužení provozní doby a povolení hudební produkce
dne 30. 4. 2016
Žádost o souhlas s umístěním dočasné střelnice
Volná pracovní pozice „Referent KÚ – Ochrana přírody a krajiny“
Činnosti komisí Rady města
Činnosti výborů Zastupitelstva města
Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2015
Plán obnovy veřejného osvětlení v Milovicích
Návrhy na zastřešení autobusových zastávek
Revitalizace pozemních komunikací ve městě Milovice

1. Kontrola plnění usnesení RM
Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení a konstatoval, že se plní v termínu.
Po poradě a po diskuzi, RM přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 201/2016
Rada města
bere na vědomí informaci starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 9/2016 a RM č. 10/2016 byla plněna ve
stanoveném termínu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2. Pozemky ve vlastnictví města Milovice
2a) Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1769/1 v k. ú. Milovice nad Labem
Starosta města uvedl, že na základě usnesení Rady města č. 127/2016 ze dne 16. 3. 2016 byl, dne 21. 3. 2016, na
Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o pronájmu nemovitosti - části pozemku parc.č. 1769/1 v k.ú.
Milovice nad Labem v tomto znění:
ZÁMĚR O PRONÁJMU NEMOVITOSTI
části pozemku parc. č. 1769/1 ostatní plocha-manipulační plocha v k. ú. Milovice nad Labem, o výměře 2 m2,
pozemek je zapsán na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Předmětný pozemek se nachází v
prostoru křižovatky ulice Armádní s ulicí V Konírnách v části Mladá. Předpokládané umístění automatu je
zakresleno do mapového podkladu, který je přílohou tohoto Záměru (konkrétní umístění automatu na pozemku
bude upřesněno v rámci stavebního řízení). Podle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2) je
pozemek umístěn v zóně SC - Smíšené území - společenské a obchodní centrum. Vzhledem k tomu, že o pronájem
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předmětného pozemku požádal M. P., EKO-voda sdružení, pro možnost umístění výdejního automatu pro prodej
pramenité pitné vody a vzhledem k tomu, že pronájmem předmětného pozemku nejsou dotčeny zájmy města v této
lokalitě nyní ani do budoucna,
stanovují se k uzavření Smlouvy o nájmu tyto podmínky
- nájemcem bude M. P., fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku, IČ 102 51 961, se sídlem Kolín IV, Jeronýmova 674, PSČ 280 02,
- na pronajatém pozemku bude umístěn výdejní automat pro prodej pramenité pitné vody,
- nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč/rok (1.000,- Kč/m2/rok) + DPH v zákonné výši s tím, že od roku 2017
bude nájemného valorizováno dle oficiálně vyhlášené míry inflace za předchozí kalendářní rok zjištěné Českým
statistickým úřadem,
- Smlouva o nájmu bude uzavřena po vydání souhlasu Stavebního úřadu MěÚ Milovice s umístěním výdejního
automatu (respekt. přípojky na rozvodnou síť el. energie), podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s tím, že může být vypovězena, kteroukoliv ze
smluvních stran i bez udání důvodu, a to formou písemné výpovědi doručené druhé smluvní straně s tří (3)
měsíční výpovědní lhůtou,
- nájemce na své náklady zajistí veškeré přípravné práce spojené s umístěním výdejního automatu a s jeho
připojením na rozvodnou síť el. energie,
- nájemce na své náklady zajistí získání souhlasu Stavebního úřadu MěÚ Milovice s umístěním výdejního
automatu (respekt. přípojky na rozvodnou síť el. energie), podle požadavků stavebního zákona,
- nájemce bude na své náklady zajišťovat údržbu a úklid přilehlého okolí výdejního automatu,
- v případě ukončení Smlouvy o nájmu, uvede nájemce pozemek do původního stavu a nebude od města
požadovat úhradu nákladů vynaložených na umístění a provozování výdejního automatu(včetně přípojky na
rozvodnou síť el. energie) a na údržbu a úklid přilehlého okolí.
Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne 7. 4. 2016 (čtvrtek) ve 13:00 hodin
v podatelně MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka ani námitka. Na základě
výše uvedeného, Oddělení investic-Odboru správy majetku města a investic správy majetku města navrhuje
Radě města, aby uzavření Smlouvy o pronájmu předmětného pozemku schválila.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 202/2016
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem o výměře 2 m2
mezi Městem Milovice (jako pronajímatelem) a M. P., fyzickou osobou podnikající podle živnostenského
zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, IČ 102 51 961, se sídlem Kolín IV, Jeronýmova 674, PSČ 280 02
(jako nájemcem), za podmínek uvedených v Záměru o nájmu předmětného pozemku, který byl zveřejněn na
Úřední desce MěÚ Milovice ve dnech od 21. 3. 2016 do 7. 4. 2016.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3. Veřejné zakázky
3a) VZ - „Informační systém pro IV. etapu ZŠ Juventa“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky a
Zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky
Starosta města uvedl, že v současné době probíhá realizace IV. etapy stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice Mladá“, která bude dokončena v srpnu tohoto roku a která bude spolu s dokončenými a provozovanými etapami
I., II. a III. sloužit pro zabezpečení výuky žáků prvního a druhého stupně městem zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Juventa, p. o., Komenského 578, Milovice-Mladá. Vzhledem
k tomu, že součástí stavby není dodávka vnitřního informačního a orientačního systému – značení (orientační
tabulky u jednotlivých dveří, číslování jednotlivých místností, orientační značení zavěšené na strop, orientační
tabule u vstupu atd.), 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 „Informační
systém pro IV. etapu ZŠ Juventa“. Podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky a podle předmětu jejího plnění
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Odd. investic navrhuje aby byla zakázka zadávána
v souladu s čl. 7 vnitřního předpisu města tj. Směrnicí města Milovice č.9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek
Městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5) zájemcům (návrh Seznamu
zájemců viz Příloha č. 4 tohoto návrhu). Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhována
nejnižší nabídková cena, v souladu s § 78 písm. b) zákona. Dodávka a montáž informačního a orientačního
systému proběhne v období od 11. 8. 2016 do 19. 8. 2016. Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky a
Zadávací dokumentace (včetně Příloh) viz Přílohy tohoto návrhu. Dále Odd. investic navrhuje Radě města, aby
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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 zadávacích 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

Ing. Milan Pour

starosta města

2

Mgr. Jaroslav Minařík

ředitel ZŠ a MŠ Juventa

3
Milan Kraus
Náhradníci členů komise:
jméno náhradníka člena komise

referent Oddělení investic
pozice

1

Bc. Ondřej Matouš

místostarosta města

2

Mgr. Milena Borovičková

zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Juventa

3
Martina Vilimovská
referent Oddělení investic
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 203/2016
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci (včetně Příloh) na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky s názvem „Informační systém pro IV. etapu ZŠ Juventa“, která bude zadávána
v souladu s čl. 7 vnitřního předpisu města tj. Směrnice města Milovice č.9/2015 Pro zadávání veřejných zakázek
Městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 137/2006Sb., 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 písmenem a) tohoto usnesení,
c) ukládá Oddělení investic, Odboru správy majetku města a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky
uvedené pod písmenem a) tohoto usnesení,
c) 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 zadávacích řízení veřejné zakázky
uvedené pod písmenem a) tohoto usnesení a zároveň komisi zmocňuje k posouzení prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Složení komise je přílohou tohoto návrhu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3b) Veřejná zakázka „Výměna plynového kotle v ul. Mírová v bytě č. 2, Milovice“ Návrh na rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky
Starosta města uvedl, že v roce 2014 prošel byt č. 2, ul. Mírová č.p. 215, Milovice, rekonstrukcí. Jedná se o byt
v domě s pečovatelskou službou. V tomto bytě je umístěn plynový kotel, který byl delší dobu mimo provoz, a
proto došlo k několika závadám (nefunkční čerpadlo, vadná expanzní nádoba, aj.), dle zprávy servisního
technika viz Příloha č. 6 se jedná o kotel 16 let starý a lze předpokládat, že se tyto závady budou opakovat.
Z tohoto důvodu je nutná výměna plynového kotle včetně nového odkouření. Předmětem plnění zakázky je
výměna plynového kotle, včetně nového odkouření v bytě č. 2, ul. Mírová č. p. 215, Milovice podle Projektové
dokumentace zpracované Ing. Z. S., Kovanice 177, PSČ 288 02, v listopadu 2015. Rada města na svém jednání
č. 5/2016 dne 17. 2. 2016 svým usnesením č. 71/2016 schválila znění Výzvy k podání nabídky zakázky
s názvem „Výměna plynového kotle v ul. Mírová v bytě č. 2, Milovice“ dále 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. Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané
hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána v souladu s článkem
7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na dodávky a služby v hodnotě od 50 000 Kč bez DPH
do 500 000 Kč bez DPH) 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, tj. zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
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Dne 1. 3. 2016 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto zájemcům:
Poř. Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo /jméno a příjmení/ uchazeče
U vlečky 1000/1
1
Dalimil Táslar
685 92 230
288 02 Nymburk
Benátecká Vrutice 156
2
Michal Svoboda
618 84 383
289 23 Milovice
Fuksova 1581
3
Václav Jindra
165 03 791
289 22 Lysá nad Labem
Lhůta pro podání nabídek končila dne 10. 3. 2016 v 13:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byla doručena obálka s nabídkou jednoho (1) uchazeče:
Poř.
Obchodní firma – název /jméno a
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
příjmení/ uchazeče
Fuksova 1581
1
Václav Jindra
165 03 791
289 22 Lysá nad Labem
Komise se na svém jednání sešla dne 10. 3. 2016 ve 13:05 hodin
V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručená obálka s nabídkou je řádně uzavřená a zda s ní
nebylo manipulováno. Obálka s nabídkou byla otevřena a bylo zkontrolováno zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání obálek s nabídkami (viz Příloha).
Komise konstatovala, že nabídka uchazeče kontrole, vyhověla. Následně hodnotící komise provedla posouzení
splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že uchazeč požadavky zadavatele na
kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnil. Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící
komise konstatovala, že nabídka uchazeče požadavky na úplnost nabídek splnila. Hodnotící komise dále nabídku
posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková
cena uchazeče není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH, při splnění
všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena v Kč
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
Václav Jindra
86 890 bez DPH
1
Fuksova 1581
165 03 791
(99 923,50 s DPH)
289 22 Lysá nad Labem
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Václav Jindra, IČ 165 03 791, se sídlem
Fuksova 1581, 289 22 Lysá nad Labem, jako jedinou podanou nabídkou s nabídkovou cenou ve výši 86 890 Kč
bez DPH (99 923,50 Kč s DPH). O své činnosti hodnotící komise sepsala Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 10. 3. 2016 viz Příloha.
Rada města, po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala toto
usnesení:
Usnesení č. 204/2016
Rada města
a) konstatuje, že nabídka uchazeče, doručená na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna plynového kotle v ul. Mírová v bytě č. 2,
Milovice“ zadávané v souladu s čl. 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, splnila všechny podmínky a požadavky
zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky,
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 3. 2016, zpracované hodnotící
komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Václav Jindra, IČ 165 03 791, se sídlem Fuksova 1581,
289 22 Lysá nad Labem, jako jediná nabídka s nabídkovou cenou ve výši 86 890 Kč bez DPH (99 923,50 Kč
s DPH).

4

Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
IČ
nabídky
bydliště, místo podnikání uchazeče
Václav Jindra
1
Fuksova 1581
165 03 791
289 22 Lysá nad Labem
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Nabídková cena v Kč
86 890 bez DPH
(99 923,50 s DPH)

3c) Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky VZ - „Oprava povrchů
komunikací tryskovou metodou v Milovicích v r. 2016“.“
Starosta města uvedl, že pro zajištění každoročního provádění oprav výtluků a prasklin místních komunikací
předkládá Oddělení investic Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky
nazvané „Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích v r. 2016“. Práce budou prováděny
v těchto fázích pracovního postupu. V první fázi proběhne očištění poškozeného povrchu vozovky tlakem
vzduchu, ve druhé fázi postřik očištěného povrchu vozovky, vč. styčných hran, asfaltovou emulzí, v další fázi
tlakové nanesení vrstvy kameniva a asfaltové emulze na předem postříknutý povrch vozovky a v poslední fázi
případné dodatečné tlakové nanesení suchého kameniva na opravované místo. Předmětem plnění zakázky jsou
veškeré práce a dodávky spojené s opravou výtluků asfaltových nebo štěrkoasfaltových povrchů místních
komunikací tryskovou metodou. Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se
všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN, TP 96 (Vysprávky vozovek tryskovou
metodou). Na použité materiály budou dodány prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o všech předepsaných
zkouškách. Opravy budou probíhat za provozu, dopravu bude řídit zhotovitel na vlastní náklady. Vzhledem
k předpokládané hodnotě zakázky a předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce. Oddělení 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 čtyřem (4) zájemcům (návrh seznamu viz Příloha
č. 2 tohoto návrhu). Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je navrhovaná nejnižší nabídková cena,
při dodržení všech požadavků a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách, tj. Výzvě k podání nabídky,
včetně jejích příloh. Předpokládané zahájení plnění zakázky je do 7 pracovních dnů od podepsání Smlouvy o
dílo. Úplné znění Výzvy k podání nabídky, včetně příloh viz Přílohy tohoto návrhu. Dále Oddělení investic
navrhuje Radě města, aby ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro otevírání
obálek s nabídkami, k posouzení splnění kvalifikace uchazečů a dále k posouzení a hodnocení nabídek
doručených v rámci Zadávacího řízení výše uvedené zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise
pozice
1.

Martina Vilimovská

referent Oddělení investic

2.

Alena Miklošinová

referent Oddělení správy majetku města

3.

Ing. Karel Pánek

vedoucí Odboru SMMI

Náhradníci členů komise
Jméno náhradníka

pozice

1.

Milan Kraus

zástupce vedoucího Odboru SMMI

2.

Libuše Kovářová

zástupce vedoucího Odboru SMMI

3.

Barbora Kaschteová

referent Oddělení správy majetku města

Po poradě a po diskuzi, RM přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 205/2016
Rada města
a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky, včetně Příloh na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích v r. 2016“, která bude
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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,
b) schvaluje Seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky výše uvedené veřejné zakázky,
c) ukládá Oddělení investic zahájit zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky,
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 výše uvedené veřejné
zakázky.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Žádosti o povolení uzavírek
4a) Uzavírka ul. Ostravská z důvodu konání kulturní akce „25. výročí odchodu sovětských vojsk“
Starosta města uvedl, že město Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice podalo žádost o povolení
zvláštního užívání komunikace z důvodu konání kulturní akce „25. výročí odchodu sovětských vojsk“ a
povolení uzavírky a nařízení objížďky ul. Ostravská od křiž. ul. Armádní + ul. Ostravská (nám. 30. června) ke
křiž. u Hakenova stadionu před čerpací stanicí pohonných hmot Benzina v Milovicích. Místo a typ značení je
dle předloženého situačního plánku. Termín kulturní akce „25. výročí odchodu sovětských vojsk“ a uzavírka je
od 25. 6. 2015 od 08:00 hod. do 26. 6. 2016 do 00:30 hod.
Po poradě a po diskuzi, RM přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 206/2016
Rada města
schvaluje uzavírku a nařízení objížďky ul. Ostravská od křiž. ul. Armádní + ul. Ostravská (nám. 30. června) ke
křiž. u Hakenova stadionu před čerpací stanicí pohonných hmot Benzina v Milovicích a zvláštní užívání
komunikace z důvodu konání kulturní akce „25. výročí odchodu sovětských vojsk“ od 25. 6. 2016 od 08:00 hod.
do 26. 6. 2016 do 00:30 hod. Po skončení akce bude učiněn úklid pozemní komunikace ul. Ostravská od
odpadků a dalšího možného znečištění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4b) Žádost o povolení uzavírky ul. Ostravská z důvodu cyklistického závodu „TOI TOI CUP 2016 –
CYKLOKROS – 5. velká cena Milovic“
Starosta města uvedl, že sdružení Cyklokros Milovice, Ostrá 180, 289 22 Ostrá podalo žádost o souhlas
s povolením uzavírky a nařízení objížďky v ul. Ostravská od křiž. ul. Armádní + ul. Ostravská ke křiž. před
čerpací stanicí pohonných hmot Benzina v Milovicích z důvodu konání sportovní akce cyklistický závod „TOI
TOI CUP 2016 – CYKLOKROS“. Místo a typ značení je dle předloženého situačního plánku. Termín sportovní
akce „TOI TOI CUP 2016 – CYKLOKROS – 5. velká cena Milovic“ a uzavírka je dne 6. 11. 2016 od 06:00 hod.
do 18:00 hod.
Po poradě a po diskuzi, RM přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 207/2016
Rada města
schvaluje uzavírku a nařízení objížďky ul. Ostravská od křiž. ul. Armádní + ul. Ostravská ke křiž. před čerpací
stanicí pohonných hmot Benzina v Milovicích a souhlasí se sportovní akcí cyklistický závod „TOI TOI CUP
2016 – CYKLOKROS – 5. velká cena Milovic“ v termínu dne 6. 11. 2016 od 06:00 hod. do 18:00 hod. Uzavírka
bude provedena dle vyjádření DI PČR Nymburk pod č.j.: KRPS-77098-1/ČJ-2016-010806-ZU ze dne
29. 3. 2016. Po skončení akce bude učiněn úklid pozemní komunikace ul. Ostravská od odpadků a dalšího
možného znečištění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4c) Žádost o povolení uzavírky ul. Ostravská v Milovicích z důvodu konání kulturní akce „Oslava dne
dětí“
Starosta města uvedl, že Víceúčelové kulturní zařízení, Městská knihovna, nám. 30. června 508, 289 23
Milovice podalo žádost o souhlas s povolením uzavírky a nařízení objížďky v ul. Ostravská ve směru od křiž.
čerpací stanice pohonných hmot Benzina po křižovatku u Mateřského centra (Hakenův stadion) v Milovicích
z důvodu konání kulturní akce „Oslava dne dětí“. Místo a typ značení je dle předloženého situačního plánku.
Termín kulturní akce „Oslava dne dětí“ a uzavírka je dne 28. 5. 2016 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 208/2016
Rada města
schvaluje uzavírku a nařízení objížďky v ul. Ostravská ve směru od křiž. čerpací stanice pohonných hmot
Benzina po křižovatku u Mateřského centra (Hakenův stadion) v Milovicích a souhlasí s kulturní akcí „Oslava
dne dětí“ dne 28. 5. 2016 od 14:00 hod. do 18:00 hod. Po skončení akce bude učiněn úklid ul. Ostravská a
pozemků od odpadků a dalšího možného znečištění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
16:35hod – Na jednání Rady města byl přizván pan Bc. O. V., majitel Skiarény Milovice.
17:25hod – 1. Místostarosta Bc. Ondřej Matouš dorazil na jednání Rady města.
5. Žádost Okresního soudu v Nymburce
Starosta města uvedl, že dne 6. 4. 2016 byla doručena na Podatelnu MěÚ Milovice žádost o sdělení ve věci
odsouzeného, P. B., bytem Milovice - Mladá, t.č. ve výkonu trestu, o jeho žádosti o podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody, zda ze strany Města Milovice jsou nějaké připomínky k podmíněnému
propuštění shora jmenovaného z výkonu trestu a to především ve vztahu k možnostem bydlení a zaměstnání.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 209/2016
Rada města
a) má námitku k podmínečnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pana P. B., bytem Milovice Mladá, t.č. ve výkonu trestu, a to z důvodu opakovaného dopouštění se přestupků na území města Milovice, ze
strany pana B.,
b) konstatuje, že město Milovice nemůže zajistit bydlení ani zaměstnání panu P. B., bytem Milovice - Mladá,
t.č. ve výkonu trestu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Žádost restaurace Mladá o prodloužení provozní doby a povolení hudební produkce dne 30. 4. 2016
Starosta města uvedl, že prostřednictvím OŠKS jsou předkládány žádosti L. N. z restaurace Mladá, které byly
doručeny na podatelnu městského úřadu dne 4. 4. 2016.
1. Žádost o prodloužení a konání hudební produkce ve venkovních prostorách restaurace z důvodu pálení
čarodějnic a vystoupení milovické kapely Yetti On se svým hudebním hostem z původní 22.00 hodiny
na 23.00 hodinu.
2. Žádost o prodloužení doby venkovního posezení na sezónu pro rok 2016, v tomto období
29. 4 – 25. 9. 2016. Pátky a soboty do 24.00 hodin a pro ostatní dny v tomto období tj. neděle, pondělí,
úterý, středa a čtvrtek do 23.00 hodin.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 210/2016
Rada města
a) schvaluje produkci a s tím spojené prodloužení provozní doby dne 30. 4. 2016, které je spojeno s pálením
čarodějnic pro restauraci Mladá, ul. Višňová 553, 289 23 Milovice z původní 22.00 hodiny na 23.00 hodinu,
b) neschvaluje prodloužení provozní doby v průběhu letní sezóny tj. 29. 04. – 25. 09., pro restauraci Mladá,
ul. Višňová 553, 289 23 Milovice z důvodu porušení Obecně závažné vyhlášky č. 4/2015 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností, platné od 1. 10. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7. Žádost o souhlas s umístěním dočasné střelnice
Starosta města uvedl, že dne 12. 4. 2016 obdržela Kancelář úřadu žádost, kterou podal Mgr. Zdeněk Milata
v zastoupení za Klub mladých, o. s., Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02, ve které žádá o souhlas
s umístěním dočasné střelnice v prostoru vyznačeném na plánku, viz příloha, ke konání akce „Oslava
osvobození“, která se uskuteční dne 7. 5. 2016. Střelnice bude sloužit k bojové ukázce, která bude součástí této
akce.
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Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 211/2016
Rada města
schvaluje umístění dočasné střelnice dne 7. 5. 2016 na akci „Oslava osvobození“ v prostoru vyznačeném na
situačním plánku, v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
8. Volná pracovní pozice „Referent KÚ – Ochrana přírody a krajiny“
Starosta města předkládá členům Rady města návrh Výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice
„Referent KÚ – Ochrana přírody a krajiny“. 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. Ing. Vladimír Vedral – radní města
3. Tereza Vykoukalová – asistentka kanceláře úřadu
Kancelář úřadu doporučuje zveřejnit Výběrové řízení na Úřední desku, Informační desky, webových stránkách a
facebookových stránkách města Milovice. 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. 212/2016
Rada města
a) schvaluje zveřejnění Výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice „Referent KÚ – Ochrana přírody a
krajiny“, v předloženém znění,
b) ukládá Kanceláři úřadu zajistit zveřejnění výběrového řízení na Úřední desku, Informačních deskách,
webových stránkách města Milovice a zaslat žádosti o zveřejnění VŘ na úřední desce, okolním městům,
c) jmenuje tří člennou komisi pro výběr Referenta KÚ – Ochrana přírody a krajiny, ve složení:
1. Ing. Milan Pour – starosta města (předseda)
2. Ing. Vladimír Vedral – radní města
3. Tereza Vykoukalová – asistentka kanceláře úřadu
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
9. Činnosti komisí Rady města
9a) Zápis Občanské komise pro Boží Dar
Starosta města Ing. Milan Pour předložil Radě města Zápis č. 3/2016, z jednání Občanské komise pro Boží Dar,
která se uskutečnila dne 23. 3. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 213/2016
Rada města
bere na vědomí Zápis č. 3/2016 Občanské komise pro Boží Dar, která se uskutečnila dne 23. 3. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
9b) Zápisy Komise výstavby a dopravy
Místostarosta města pan Ing. Jiří Hlaváček předložil členům Rady města Zápis Komise výstavby a dopravy
č. 2/2016, ze dne 1. 3. 2016 a Zápis Komise výstavby a dopravy č. 3/2016 ze dne 5. 4. 2016.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 214/2016
Rada města
bere na vědomí předložené Zápisy Komise výstavby a dopravy č. 2/2016 ze dne 1. 3. 2016 a č. 3/2016
ze dne 5. 4. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
10. Činnosti výborů Zastupitelstva města
10a) Zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Milovice
Místostarosta Ing. Jiří Hlaváček předložil členům Rady města Zápis č. 4/2016 ze zasedání Finančního výboru,
které se uskutečnilo dne 6. 4. 2016.
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Po poradě a po diskuzi RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 215/2016:
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č. 4/2016 ze zasedání Finančního výboru, které se uskutečnilo dne 6. 4. 2016,
b) předkládá Zápis č. 4/2016 ze zasedání Finančního výboru, které se uskutečnilo dne 6. 4. 2016 na veřejné
jednání Zastupitelstva města č. 3/2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
11. Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2015
Místostarosta Ing. Jiří Hlaváček seznámil členy Rady města, že na základě zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, dle § 17 je město povinno zpracovat
závěrečný účet po skončení kalendářního roku. V tomto závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o čerpání
účelových fondů, hospodaření příspěvkových organizací města, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a rozpočtu krajů. Města jsou dle tohoto zákona povinny dát přezkoumat hospodaření za uplynulý
kalendářní rok. V našem případě přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma ATLAS AUDIT s.r.o.
Čelákovice dle zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí s tímto závěrem: „Při přezkoumání hospodaření územního celku město Milovice za
rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Celá zpráva je součástí závěrečného účtu. Tuto zprávu
projednala rada města na svém jednání dne 16. 3. 2016 a přijala k tomu usnesení, které je přílohou této zprávy.
Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města
na úřední desce a na webových stránkách města. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Projednání
závěrečného účtu v souladu s výše uvedeným zákonem se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme město opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily městu
škodu.
Města Milovice se týká vyjádření pod bodem a).
Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2015 byl projednán finančním výborem dne 6. 4. 2016.
Po poradě a po diskuzi RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 216/2016:
Rada města
a) bere na vědomí Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2015 v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit Závěrečný účet města Milovice za rok 2015 v
předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
12. Plán obnovy veřejného osvětlení v Milovicích
Starosta města uvedl, že Rada města na svém jednání č. 9/2016 dne 30. 3. 2016 svým usnesením č. 172/2016
uložila Odboru správy majetku města a investic - Oddělení správy majetku města, předložit seznam dotačních
titulů, které by bylo možné čerpat na obnovu veřejného osvětlení na další jednání Rady města č. 10/2016. Odbor
správy majetku města a investic - Oddělení správy majetku města dohledalo dotační titul:
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst „Program obnovy venkova – veřejné osvětlení“. Dotace by zahrnovala
demontáž, nákup, montáž sloupů, osvětlovacích těles, výkopové práce, nákup a pokládka kabelů, rozvaděče
veřejného osvětlení. Žádost o dotaci bylo možno podat do 1. 2. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu
„Program Efekt 2016 ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných
zdrojů energie pro rok 2016. Dotace by zahrnovala výměnu osvětlovacích těles a optimalizaci řídícího systému
veřejného osvětlení, výměna konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Realizací investic by
musela být dosažena úspora energie min. 35% průměrné celkové spotřeby energie v MWh za poslední tři roky.
Žádost o dotaci bylo možno podat do 28. 2. 2016. V současné době není vypsána žádná výzva o dotační titul na
veřejné osvětlení. Výzva o dotační titul je vyhlašována průběžně zhruba 2x ročně a ve výhodě je žadatel, který je
připraven předložit zpracovanou dokumentaci. Vlastník veřejného osvětlení by měl postupovat tak, že prvním
krokem by se měl nechat zpracovat pasport stávajícího technického zařízení veřejného osvětlení. V současné
době je tento pasport zpracován. Na základě pasportu je třeba zhodnotit technický stav zařízení veřejného
osvětlení a navrhnout koncepci obnovy a vlastní rekonstrukci (výměnu zdrojů, svítidel, stožárů, světelných míst,
napájecích rozvodnic atd.), což by řešil „Plán obnovy veřejného osvětlení v Milovicích“. Je třeba, aby vlastník
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veřejného osvětlení, potenciální zájemce o dotační titul, měl zpracovány podklady k rekonstrukci veřejného
osvětlení, mezi které mimo jiné patří „Plán obnovy veřejného osvětlení v Milovicích“.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 217/2016
Rada města
a) bere na vědomí informaci o dotačním titulu na veřejné osvětlení ze Středočeského Fondu rozvoje a měst –
„Program
obnovy
venkova“
na,
kterou
bylo
možno
podat
žádost
o
dotaci
do
1. 2. 2016 a z Ministerstva průmyslu a obchodu – „Program Efekt 2016“ na, kterou bylo možno podat žádost o
dotaci do 28. 2. 2016.
b) ukládá Odboru správy majetku města a investic - Oddělení správy majetku města, zajistit objednávku na
Plán obnovy veřejného osvětlení se společností MODERNÍ TECHNOLOGIE s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00
Praha 9 s cenou 36 300 Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
13. Návrhy na zastřešení autobusových zastávek
Starosta města uvedl, že OSMMI, oddělení správy majetku města předložilo dne 2. 3. 2016 Radě města
informativní zprávu o stavu autobusových zastávek. Rada města svým usnesením č. 105/2016 ze dne 2. 3. 2016
uložila OSMMI zabezpečit realizaci zastřešení autobusových zastávek v pořadí: 1. Tyršova, 2. Armádní a 3. U
školy. Realizaci nových zastřešení jsme sjednotili do typových výrobků, aby byl zachován do budoucna obdobný
vzhled. Dnešní nabídky to již umožňují. Dále jsme zhodnotili prostorové možnosti. Ve většině případů máme
omezené prostorové možnosti, proto byly vybrané i autobusové přístřešky bez bočnic. Cestujícím poskytneme
úkryt před deštěm, a abychom předešli shlukování z jiných účelů, v přístřešcích budou jen malé nebo žádné
lavičky.
Návrhy na zastřešení:
- zastávka č. 1 Tyršova – navrhovaný autobusový přístřešek: 3 moduly s bočnicemi + malá lavička, nebo
dva sedáky. Rozměry přístřešku cca 4200 x 2500 x 1800mm. Kovová konstrukce ocelově pozinkovaná,
nebo hliníková opatřená nátěrem. Střecha z polykarbonátové desky. Výplň zastávky z bezpečnostního
skla. Uchycení přístřešků pomocí ocelových, nebo chemických kotev. Z důvodu nedostatku místa pro
osazení autobusového přístřešku je potřeba vybudovat podloží o rozměru cca 4600 x 2200mm.
- zastávka č. 2 Armádní – navrhovaný autobusový přístřešek: 3 moduly bez bočnic + malá lavička, nebo 2
sedáky. Rozměr cca 4200 x 2500 x 1800mm. Kovová konstrukce ocelově pozinkovaná, nebo hliníková
opatřená nátěrem. Střecha z polykarbonátové desky. Výplň zastávky z bezpečnostního skla. Uchycení
přístřešku pomocí ocelových, nebo chemických kotev. Zastávka bude osazena do stávajícího chodníku,
proto byl zvolený typ autobusového přístřešku bez bočnic. Pozemek za chodníkem, pro případné
rozšíření stávající plochy, není majetkem města.
- zastávka č. 3 U školy – navrhovaný autobusový přístřešek: 2 moduly bez bočnic a bez lavičky. Rozměry
přístřešku cca 3000 x 2500 x 1800mm. Kovová konstrukce ocelově pozinkovaná, nebo hliníková
opatřená nátěrem. Střecha z polykarbonátové desky. Uchycení přístřešku pomocí ocelových, nebo
chemických kotev. Na dané zastávce disponujeme nedostatkem místa, proto se autobusový přístřešek
bude osazovat do stávajícího chodníku k plotu základní školy. Autobusový přístřešek s bočnicemi u této
zastávky není možné osadit. Bočnice by zasahovaly do chodníku a tím bránily pěším v chůzi.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 218/2016
Rada města
a) souhlasí s navrženými typy a místem osazení autobusových přístřešků jako s podklady pro zadávací řízení,
b) ukládá OSMMI připravit zadávací řízení na realizaci prací.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
14. Revitalizace pozemních komunikací ve městě Milovice
Starosta města uvedl, že není potřeba příliš zdůrazňovat tristní stav Milovické infrastruktury. Každý, kdo se
městem projel, to jistě poznal sám. Současný stav povrchů vozovek v celých Milovicích je v nevyhovujícím
nebo havarijním stavu. V současné době má město Milovice zpracovaný pasport komunikací. Odbor správy
majetku města a investic – oddělení správy majetku města navrhuje Radě města zadat Studii proveditelnosti
„Revitalizace pozemních komunikací ve městě Milovice“. V této studii by byla zahrnuta i ul. Armádní, která by
byla zpracována jako první. Studie proveditelnosti představuje komplexní popis projektu a základní struktura by
měla obsahovat např. informace o samotném projektu, stávající situaci, realizaci projektu, finanční analýzu či
harmonogram projektu. Studie proveditelnosti „Revitalizace pozemních komunikací“ bude obsahovat:
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1) Vytipování komunikací, které je třeba zrekonstruovat
2) Harmonogram „seznam“ rekonstrukcí vytipovaných komunikací
3) Náklady na rekonstrukci pozemních komunikací stanovené propočtem
Jedná se o vypracování dlouhodobého investičního plánu zásadních rekonstrukcí a modernizace dopravní
infrastruktury na území města Milovice. Zpracování výše uvedeného je souhrn informací pro následné
komplexní zadání projektové dokumentace. Neúplnost a chyby u zadání projektu u následné realizační činnosti
pak již většinou nelze „BEZBOLESTNĚ“ odstranit. Postupně by se zpracovávaly projektové dokumentace na
opravu pozemních komunikací dle návrhu vytipovaných komunikací ze „Studie Revitalizace pozemních
komunikací ve městě Milovice“ a projektové dokumentace by byly zpracovány pro ohlášení stavby nebo
ke stavebnímu povolení. Každoročně by se vyčlenila finanční částka v rozpočtu města a zajistila by se realizace
aktivit definovaných investičním plánem, dle harmonogramu ze Studie proveditelnosti „Revitalizace pozemních
komunikací“ a tím by se zlepšil technický stav vybraných problémových pozemních komunikací ve městě a
místních částech. Hlavním cílem projektu je revitalizovat pozemní komunikace města Milovice a tím přispět ke
zlepšení estetického vzhledu města, k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích k zamezení
nadměrného vzniku bláta a jiných nečistot a k ochraně dopravních prostředků a osob pohybujících se po městě.
Tímto by vznikly kvalitnější podmínky pro stálé obyvatele města i pro návštěvníky.
Po poradě a po diskuzi, RM přijala toto usnesení:
Usnesení č. 219/2016
Rada města
a) bere na vědomí informace o havarijním stavu komunikací ve městě Milovice,
b) ukládá Odboru správy majetku města a investic - Oddělení správy majetku města, zajistit cenovou nabídku
Studie proveditelnosti „Revitalizace pozemních komunikací ve městě Milovice“.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bc. Ondřej Matouš).

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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