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. 26/2019
konaného dne 21.08.2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
__________________________________________________________________________________
Přítomni: Pilc Lukáš; Šafránek Luboš, Mgr.; Matouš Ondřej, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar
Stanislav
1. Schválení programu jednání
Starosta města předložil program jednání Rady města č. 26/2019
1 Schválení programu jednání
2 Kontrola plnění Rady města
3 Veřejná zakázka „Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby
pro akci – rekonstrukce ul. Italská“
4 Veřejná zakázka „Radnice Milovice – úprava 2. a 3. NP“
5 Veřejná zakázka „Výměna svítidel veřejného osvětlení Milovice - 2019“ Návrh na
rozhodnutí o výběru dodavatele
6 Žádost o zábor veřejného prostranství pro účely umístění zázemí filmové společnosti
7 Spolupráce s partnerským městem Vynnyky
8 Komise pro kulturu, sport a školství
9 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 26/2019
1 Schválení programu jednání
2 Kontrola plnění Rady města
3 Veřejná zakázka „Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby
pro akci – rekonstrukce ul. Italská“
4 Veřejná zakázka „Radnice Milovice – úprava 2. a 3. NP“
5 Veřejná zakázka „Výměna svítidel veřejného osvětlení Milovice - 2019“ Návrh na
rozhodnutí o výběru dodavatele
6 Žádost o zábor veřejného prostranství pro účely umístění zázemí filmové společnosti
7 Spolupráce s partnerským městem Vynnyky
8 Komise pro kulturu, sport a školství
9 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./378/2019

2. Kontrola plnění Rady města
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 20/2019 až
23/2019, viz příloha.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí informace o Kontrole plnění Rady města č. 20/2019 až 23/2019 v
předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./379/2019
3. Veřejná zakázka „Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby pro
akci – rekonstrukce ul. Italská“
Pro možnost realizace stavby „Rekonstrukce ulice Italská“ a v návaznosti na platné územní rozhodnutí
o umístění stavby č.j. 1362/301/08/SÚ ze dne 10. 3. 2009 vydané Stavebním úřadem MěÚ Milovice je
nutné zpracovat další stupeň projektové dokumentace – pro vydání stavebního povolení, včetně
prováděcí dokumentace. Prováděcí dokumentace bude řešit komunikace v ulici Italská včetně
křižovatky s ulicí Armádní. Nová křižovatka ulic Armádní a Italská bude koncipována pro budoucí
projekt prodloužení ulice Italská směrem k ulici Ostravská (dle vznikajícího ´konceptu centra města
Milovice). Pro možnost provedení projekčních prací předkládá Oddělení investic a rozvoje (dále jen
„OIR“) Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem:
„Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby pro akci – rekonstrukce ul.
Italská“
Předmětem plnění zakázky je:
• zhotovení aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu stanoveném
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
• zajištění komplexních inženýrských služeb nezbytných pro vydání stavebního povolení věcně a
místně příslušným stavebním úřadem
• zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a prováděcím právním předpisem k zákonu č. 134/20016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a technických podmínek v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č.
169/2016 k zákonu č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek
Jedná se o zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
právních předpisů, a to s výjimkou zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky
(viz odst. Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby. OIR navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti,
v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek a
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky,
včetně jejích Příloh. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy.
Požadovaný termín dokončení aktualizace PD nejpozději do 160 dní od podpisu smlouvy, zajištění
inženýrských služeb v souladu s během lhůt stanovených pro správní řízení. Návrh Výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky viz Přílohy tohoto návrhu. Dále OIR navrhuje Radě města, v souladu s § 42
odst. 1 zákona ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise pro kontrolu a
otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení
nabídek podaných v rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky.

Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Lukáš Pilc

starosta města

2.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Oddělení investic a rozvoje

3.

Ing. Martina Ošmyková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno
náhradníka
komise

člena

pozice

1.

Mgr. Ludmila Šimková

místostarostka města

2.

Milan Kraus

referent Oddělení investic a rozvoje

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 3636-5169 Územní rozvoj: Projekty,
znalecké posudky je vyčleněna částka 5 000 000,- Kč, k 31.7.2019 bylo vyčerpáno cca 22%.
Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace činí cca 950 000,- Kč včetně DPH
tzn., že financování akce je zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43
zákona, zastupovat zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením
veřejné zakázky „Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby pro akci –
rekonstrukce ul. Italská“, (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení,
zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách (bude provádět tzv. „administraci zadávacího
řízení“) společnost Allo Tender s.r.o., IČ 246 58 031, se sídlem Radlická 2000/3, Smíchov, 150 00
Praha 5,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./380/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr
zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby pro akci – rekonstrukce ul.
Italská“, ve spolupráci se zástupcem zadavatele Allo Tender s.r.o., IČ 246 58 031, se sídlem
Radlická 2000/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, která bude zadávána postupem mimo režim zákona
v souladu ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů, a to s výjimkou zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, v předloženém znění,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./381/2019

Návrh usnesení:
Rada města pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 zákona komisi, k provádění úkonů podle tohoto zákona,
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro
provádění stavby pro akci – rekonstrukce ul. Italská“, v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./382/2019
4. Veřejná zakázka „Radnice Milovice – úprava 2. a 3. NP“
Z důvodů nevyhovujících kapacit kanceláří Radnice města Milovice zadalo Oddělení investic a
rozvoje zpracování projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav 2. a 3. NP objektu Radnice.
Výzva byla zveřejněna 2. 8. 2019, lhůta pro podání nabídek končila dne 14. 8. 2019 v 10:00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že v termínu pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka, předkládá
Oddělení investic a rozvoje (dále jen „OIR“) Radě města ke schválení návrh na zrušení zadávacího
řízení a vypsání opakovaného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem:
„Radnice Milovice – úpravy 2. a 3. NP“
Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „Radnice Milovice – úpravy 2. a 3. NP“,
která bude provedena v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří KM
Projekt spol. s r. o., IČ 475 47 804, se sídlem V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, zastoupenou
Ing. Jaroslavem Kroupou, ČKAIT 0003037 a podle neoceněného Výkazu výměr, v souladu
s podmínkami Stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem MěÚ Milovice, č.j.
SÚ/8052/2019/Lan ze dne 30.7. 2019. Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (viz odst. Vztah
k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce. Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky lze tuto zadat v souladu s článkem 7
vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“) – lze tak zadávat zakázky
na stavební práce v hodnotě od 100 001,00 Kč do 1 500 000,00 Kč bez DPH. Oddělení investic a
rozvoje však navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 8 Směrnice, dle které lze
zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od 1 500 001,00 Kč do 6 000 000,00 Kč bez DPH,
s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Důvodem k tohoto návrhu je skutečnost, že s ohledem na předpokládanou hodnotu
zakázky lze očekávat nabídky uchazečů vyšší, než je limitní hodnota veřejné zakázky pro zadávání dle
článku 7 Směrnice. Při nutnosti opakování výzvy by došlo k prodloužení termínu dokončení úprav a
tím i k prodloužení termínu stěhování do upravených kanceláří. Výzva k podání nabídky na plnění
zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům (návrh seznamu dodavatelů viz Příloha č. 3 tohoto návrhu)
a zároveň bude zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a nad rámec Směrnice i na Profilu
zadavatele. OIR navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto
případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků
uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky, včetně jejích
Příloh. Termín zahájení prací bude stanoven v závazném časovém harmonogramu výstavby, který
předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo. Požadovaný termín
dokončení plnění bude nejpozději do 30. 4. 2020. Prodloužení termínu bylo stanoveno na základě
zkušeností vývoje situace na stavebním trhu, kdy v druhé polovině kalendářního roku poptávka
výrazně převyšuje nabídku. Vzhledem k uvedenému lze důvodně předpokládat, že v případě stanovení
kratšího termínu realizace opět nebude podána žádná nabídka. Návrh Výzvy k podání nabídky na
plnění zakázky (včetně jejích Příloh) viz Přílohy tohoto návrhu. Dále OIR navrhuje Radě města, aby
dle článku 8 písm. c). Směrnice, ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise,
pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky.
Návrh na složení komise:

Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Lukáš Pilc

starosta města

2.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Oddělení investic a rozvoje

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka
člena komise

pozice

1.

Mgr. Luboš Šafránek

člen Rady města

2.

Milan Kraus

referent Oddělení investic a rozvoje

3.

Petra Košátková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 6171-6121 Stavební úpravy v budově radnice
čp. 508, vyčleněna částka ve výši 2 000 000,- Kč. Podle kontrolního rozpočtu stavby, dodaného
zpracovatelem projektové dokumentace jsou náklady ve výši cca 1 735 469,00 Kč včetně DPH - cca
1 434 272,00 Kč bez DPH (viz Příloha č. 5 tohoto návrhu). Náklady na činnost TDI jsou odhadovány
ve výši cca 36 300,00 Kč včetně DPH - cca 30 000,00 Kč bez DPH. Celkové předpokládané náklady
této investiční akce jsou ve výši cca 1 771 769,00 Kč včetně DPH tzn., že financování akce je
zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Radnice Milovice - úprava 2. a 3. NP" ze dne 2. 8. 2019 zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního
předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, vzhledem ke skutečnosti, že nebyla v termínu pro
podávání nabídek doručena žádná nabídka,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./383/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájit nové zadávací řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Radnice Milovice – úpravy 2. a 3. NP“, která bude
zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019
Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
v předloženém znění,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./384/2019
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise pro
kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení, veřejné zakázky „Radnice Milovice –
úpravy 2. a 3. NP“ v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./385/2019

5. Veřejná zakázka „Výměna svítidel veřejného osvětlení Milovice - 2019“ Návrh na rozhodnutí
o výběru dodavatele
Rada města na svém jednání č. 22/2019 dne 26. 6. 2019 usnesením č. 311/2019 schválila znění Výzvy
k podání nabídky a Zadávací dokumentaci, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem
„Výměna svítidel veřejného osvětlení Milovice - 2019“
a zároveň ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a
otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení
nabídek. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky spočívající ve
výměně stávajících 164 ks stožárů VO za nové ve stávajících pozicích, výměně 5 ks rozvaděčů za
nové ve stávajících pozicích a výměně stávajících svítidel VO za nová s LED zdrojem a regulací
světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení. Součástí předmětu
zakázky je rovněž provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění
požadovaných světelně-technických požadavků (jedná se o výměnu celkem 333 ks svítidel, 6 ks
svítidel se demontuje bez náhrady a 1 ks se doplňuje nově):
•v části Milovice, v ulicích Mírová, Ostravská, Družstevní, Dukelská, Letecká, Suchardova, Pionýrů,
•v části Mladá, v ulicích nám. 30. června, Braniborská, Italská, Lesní, Spojovací, Topolová,
Kaštanová, Rakouská, Sportovní, Pod Lesem.
Podle předpokládané hodnoty zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) se jedná o podlimitní veřejnou
zakázku, která musí být zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, podle § 53 a následujících,
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále
jen ZZVZ“). Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je srpen 2019, s termínem dokončení
nejpozději do 29. 11. 2019. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem
v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší
nabídková cena bez DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích
podmínkách. V souladu s usnesením Rady města č. 311/2019 ze dne 26. 6. 2019 byla Výzva k podání
nabídky, včetně jejích Příloh, dne 4. 7. 2019 zveřejněná na Profilu zadavatele. Lhůta pro podání
nabídek končila dne 29. 7. 2019 v 9,00 hod. elektronicky prostřednictvím Profilu zadavatele. Ve
stanovené lhůtě byly doručeny dvě (2) nabídky účastníků zadávacího řízení.
Seznam účastníků zadávacího řízení
Číslo
Obchodní firma – název
nabídk
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
/jméno a příjmení/
y
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice
1
057 01 449
Novodvorská 1010/14, 142 01
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
2
257 51 018
Praha 4
Hodnotící komise se na svém prvním jednání sešla dne 29. 7. 2019
Otvírání obálek proběhlo elektronicky na profilu zadavatele. Po otevření nabídek obou účastníků
hodnotící komise v souladu se zadávacími podmínkami stanovila pořadí nabídek dle výše
nabídkových cen vzestupně od nejlevnější po nejdražší.
Pořadí
Celková cena bez
Obchodní firma – název
účastní
Sídlo, bydliště, místo podnikání, IČ
DPH, (včetně
/jméno a příjmení/
ků
DPH)
Novodvorská
1010/14,
142
01
6
749
300,00Kč
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
1
Praha 4, IČ: 257 51 018
8 166 653,00 Kč
7 310 055, 27 Kč
Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice,
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
2
8 845 166,88 Kč
IČ: 057 01 449
Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci
dodavatele, požadavky zadavatele.
Následovalo posouzení úplnosti obsahu nabídek, hodnotící komise zjistila, že nabídky účastníků
neobsahují požadované dokumenty a vyzvala oba účastníky k doplnění, viz Protokol o hodnocení a

posouzení nabídek, 1. jednání komise ze dne 29. 7. 2019 v Příloze. Členové komise se dohodli, že
účastníci budou, v souladu s odst. 1 § 46 ZZVZ, zadavatelem vyzváni, aby v přiměřené lhůtě nabídky
doplnili, a že další jednání komise bude 8. 8. 2019. Hodnotící komise se na svém druhém jednání sešla
dne 8. 8. 2019. Úvodem byli členové komise zadavatelem seznámeni s předloženými dokumenty obou
účastníků. Hodnotící komise zjistila, že nabídka účastníka společnosti PRAKTICKÁ STAVEBNÍ
s.r.o. i nadále neobsahuje požadované dokumenty a provedla posouzení nabídky. Posouzení nabídky:
Účastník bude vyzván k doplnění informací k podané nabídce dle §46 odst. 1) ZZVZ v částech 2 B, 2
C, 7 a 10 dle Protokolu o hodnocení a posouzení nabídek 2. jednání komise ze dne 8. 8. 2019.
Posouzení nabídky účastníka ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Posouzení nabídky: Posuzovaná nabídka
JE ÚPLNÁ a SPLŇUJE podmínky pro účast v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky. Členové komise se dohodli, že účastník PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. bude,
v souladu s odst. 1 § 46 ZZVZ, zadavatelem vyzván, aby v přiměřené lhůtě nabídku doplnil, a že další
jednání komise bude 16. 8. 2019, viz Protokol o hodnocení a posouzení nabídek, 2. jednání komise ze
dne 8. 8. 2019 v Příloze. Hodnotící komise se na svém třetím jednání sešla dne 16. 8. 2019. Úvodem
byli členové komise zadavatelem seznámeni s předloženými dokumenty účastníka společnosti
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., po posouzení nabídky provedli závěrečné posouzení. Závěr
posouzení nabídky: Posuzovaná nabídka NENÍ ÚPLNÁ a NESPLŇUJE podmínky pro účast v
zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v částech 2B, 2C, 7 a 10 dle
Protokolu o hodnocení a posouzení nabídek 3. jednání komise ze dne 16. 8. 2019. Účastníka, jehož
nabídka nesplňuje podmínky pro účast v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky a který údaje z nabídky neobjasnil na základě žádosti podle § 46 ZZVZ, zadavatel vyloučí v
souladu s ustanovením § 48 odst. 2), písm. a) a b) ZZVZ. Hodnotící komise dále posoudila nabídku
společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena účastníka není mimořádně nízkou nabídkovou
cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách
stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena bez DPH, při
dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise
konstatuje, že nabídka účastníka ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o IČ 257 51 018, se sídlem Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4, s nabídkovou cenou ve výši 6 749 300,00 Kč bez DPH, to je 8 166 653,00
Kč včetně DPH, splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a proto
doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem. O své činnosti hodnotící komise sepsala
Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 29. 7. 2019 a Protokol o hodnocení a
posouzení nabídek (1. jednání komise ze dne 29. 7. 2019, 2. jednání komise ze dne 8. 8. 2019 a 3.
jednání komise ze dne 16. 8. 2019), viz Přílohy.
Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 3631-6121 - EFEKT (dotační titul) výměna
veřejného osvětlení, vyčleněna částka ve výši 8 950 000,00 Kč.
Doručená nabídka je ve výši 8 166 653,00 Kč včetně DPH. Náklady na činnost administrační a
technický dozor jsou ve výši 187 308,00 Kč včetně DPH. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši
8 353 961,00 Kč včetně DPH. Dotace z Progmu EFEKT 2019 je ve výši 2 000 000,00 Kč. Městem
hrazené náklady jsou tedy ve výši 6 353 961,00 Kč, to znamená, že financování investiční akce je
zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje vyloučení účastníka PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., IČ 057 01 449, se
sídlem Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice, v souladu s § 48 odst. 2), písm. a) a b) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že na základě Protokolu o
otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 29. 7. 2019 a Protokolu o hodnocení a posouzení
nabídek (1. jednání komise ze dne 29. 7. 2019, 2. jednání komise ze dne 8. 8. 2019 a 3. jednání komise
ze dne 16. 8. 2019), zpracované hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Výměna svítidel veřejného
osvětlení Milovice - 2019“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho nabídka nesplnila
všechny požadavky uvedené v zadávacím řízení,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./386/2019
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výběr dodavatele za předpokladu splnění zákonných povinností a uzavření
Smlouvy na plnění veřejné zakázky "Výměna svítidel veřejného osvětlení Milovice - 2019" s
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o IČ 257 51 018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
s nabídkovou cenou ve výši 8 166 653,00 Kč včetně DPH (6 749 300,00 Kč bez DPH) z důvodu, že na
základě Protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 29. 7. 2019 a Protokolu o
hodnocení a posouzení nabídek (1. jednání komise ze dne 29. 7. 2019, 2. jednání komise ze dne 8. 8.
2019 a 3. jednání komise ze dne 16. 8. 2019) zpracované hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho nabídka splnila všechny požadavky
uvedené v zadávacích podmínkách.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./387/2019
6. Žádost o zábor veřejného prostranství pro účely umístění zázemí filmové společnosti
Společnost FILM MAKERS s. r. o., zastoupená panem Michalem Propperem, doručila na Správu
majetku města (dále jen „OSM“) žádost o zábor veřejného prostranství na nám. 30. června na
pozemku parcelní č. 1746 v k. ú. Milovice nad Labem (v místě konání sobotních trhů), za účelem
umístění zázemí pro filmaře, které tvoří v převážné většině karavany, os. automobily a stany. Rozsah
záboru je 800 m2 a jedná se jednodenní akci dne 23. 09. 2019 (pondělí). Poplatek za užívání veřejného
prostranství podléhá Obecně závazné vyhlášce města Milovice č. 3/2015 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství čl. 6, sazba poplatku písm. m) za užívání veřejného prostranství pro
potřeby tvorby filmových a televizních děl činí 10 Kč/m/den (i započatý). Poplatek za užívání
veřejného prostranství v tomto rozsahu za jeden den, činí celkem 8 000 Kč. Po ukončení akce bude
pozemek vrácen do původního stavu.
Vztah k rozpočtu:
Poplatek za užívání veřejného prostranství bude příjmem do rozpočtu města pro rok 2019.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost společnosti FILM MAKERS s. r. o. o zábor veřejného prostranství na
nám. 30. června na pozemku parcelní č. 1746 v k. ú. Milovice nad Labem, za účelem umístění zázemí
pro filmaře v rozsahu 800 m2 za poplatek dle OZV č. 3/2015.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./388/2019
7. Spolupráce s partnerským městem Vynnyky
OŠKS předkládá žádost pana Romana Khima z ukrajinského partnerského města Vynnyky. Město
Milovice oslovil vzhledem k připravovaným projektům v rámci „Vyšegradského fondu“ na úrovni
obcí a veřejných organizací. Předpokladem k účasti v těchto fondech je pro ukrajinskou stranu
přítomnost 3 hlavních partnerů ze čtyř zemí Evropské Unie (Slovensko, Česká republika, Polsko a
Maďarsko). Nyní již má potvrzení z obcí z Polska a Slovenska. V případě potvrzení ze všech zemí,
budou vytvořeny společné projekty z oblasti kultury, sportu, vzdělávání apod. V podobném projektu
je v současné době zapojeno město Čelákovice.

Podrobnější informace ohledně Vyšegradského fondu na:
Https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost pana Romana Khima z ukrajinského partnerského města Vynnyky a
potvrzuje zájem města na zapojení do „Vyšegradského fondu“.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./389/2019
8. Komise pro kulturu, sport a školství
OŠKS předkládá Zápis č. 5/2019 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 14. 8. 2019
(dále jen KKSŠ). KKSŠ na svém jednání projednala 2 žádosti o poskytnutí dotace na jednorázovou
akci a materiály, které předkládá k posouzení a projednání Radě města Milovice.
Vztah k rozpočtu:
Z rozpočtu města Milovice na rok 2019 bude z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím
a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové akce, podle směrnice č. 6/2017
„Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2 – jednorázové akce“, vyplaceno v
celkové výši 18 000 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Zápis č. 5/2019 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 14.
8. 2019,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./390/2019
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2019 položky 3429 5229 –
Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové
akce, dle směrnice č. 6/2017 „Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2 –
jednorázové akce, ve snížené výši 15 000 Kč pro Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou,
pobočka Milovice na akci Běh pro hospic, která se uskuteční 20. 10. 2019. Částka se snížila o
položku „3. Služby – čipová časomíra – pronájem, obsluha, čipy“,
Hlasování - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./391/2019
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2019 položky 3429 5229 –
Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové
akce, dle směrnice č. 6/2017 „Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2 –
jednorázové akce, ve snížené výši 3 000 Kč pro TJ Sokol Milovice na akci „Sokolský dvojboj“, která
se uskuteční 28. 8. 2019. Částka se snížila o položku „3. Služby – obsluha časomíry“ a o položku „2.
Pronájem – pronájem časomíry s čipem“,
Hlasování - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./392/2019

9. Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zápis č. 9/2019 z jednání
bezpečnost a prevenci kriminality ze dne 13. 8. 2019.

Komise pro dopravu,

Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí informace obsažené v zápise č. 9/2019 jednání Komise pro dopravu,
bezpečnost a prevenci kriminality ze dne 13. 8. 2019,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./393/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Městské policii v součinnosti s Komisí pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality realizovat rozšíření kamerového systému o lokality v ul. Jiřická, okolí Relax parku a
supermarketu Billa, křížení ulic Armádní a V Břízách, Přírodní rezervace divokých koní a praturů a
v ulici Topolová v průmyslové zóně v blízkosti Merhautova pekařství a dále přípravu projektu i pro
další lokality s ohledem na rozvoj města,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./394/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje zapracovat do studie koncepční řešení dopravy také ulice
Ostravská, Mírová, Družstevní a 5.května, zejména s ohledem na zklidnění dopravy, záměr realizace
parku v Ostravské ulici a výstavbu kruhových objezdů pro vyšší bezpečnost křížení zmíněných ulic,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./395/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Městské policii Milovice provádět častější kontroly v okolí supermarketu Billa a
Relax parku, vzhledem k četnějšímu výskytu vandalismu a porušování OZV a provozního řádu
dětského hřiště,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./396/2019
Návrh usnesení:
Rada města doporučuje Odd. správy majetku města provádět kontroly v dodržování pořádku a
zabezpečování nemovitostí, provádět k nim potřebnou fotodokumentaci a v případě zjištění porušení,
předávat tyto podněty k řešení Odd. správních agend - přestupkovému oddělení,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./397/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Kanceláři úřadu ve spolupráci s ředitelem Městské policie předložit RM návrh
řešení pracovněprávních vztahů - přijetí asistentů prevence kriminality a navýšení počtu strážníků
Městské policie,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./398/2019
Návrh usnesení:
Rada města pověřuje Komisi pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň k projednání návrhu na
instalaci gabionů se zelenými keři (živý plot) podél Armádní ulice na úrovní OD Tesco, které by

splnily jak bezpečnostní, tak estetický účel v dané lokalitě a podnět týkající se poničené zeleně (živého
plotu) také v dalších úsecích na Armádní ulici.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./399/2019

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 28. srpna 2019
Zápis byl ověřen podpisy dne:

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

