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. 27/2019
konaného dne 28.08.2019 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. 27/2019
2 Žádost o výměnu byt v domě s pečovatelskou službou
3 Návrh na schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
7 Veřejná zakázka „Milovice – odstranění staveb p.č. 1336, 1339, 1340“
8 Návrh na zrušení usnesení č. 556/2015
9 Návrh na zrušení usnesení ZM č. 17b/2019
10 Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2019 a návrh
programu

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 27/2019
1 Schválení programu jednání
2 Žádost o výměnu byt v domě s pečovatelskou službou
3 Návrh na schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
4 Informativní zpráva o provedené kontrole nájemců
5 Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366 a 1375/1
6 Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366, 1375/1
7 Veřejná zakázka „Milovice – odstranění staveb p.č. 1336, 1339, 1340“
8 Návrh na zrušení usnesení č. 556/2015
9 Návrh na zrušení usnesení ZM č. 17b/2019
10 Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2019 a návrh
programu
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./400/2019
2. Žádost o výměnu byt v domě s pečovatelskou službou
OŠKS předkládá žádost paní [osobní údaj odstraněn] o výměnu bytu v rámci Domu s pečovatelkou
službou z důvodu zhoršení zdravotního stavu žadatelky. Žadatelka v současné době má pronajatý byt
na adrese [osobní údaj odstraněn] . Byt na adrese [osobní údaj odstraněn] , o který žadatelka žádá je
přízemní. Uvolněný byt žadatelkou bude nabídnut dalším případným žadatelům o pronájem bytu

zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. OŠKS v současné době neeviduje žádné žádosti
žadatelů, kteří by využívali k chůzi chodítko.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost paní [osobní údaj odstraněn] na výměnu stávajícího pronajatého bytu
[osobní údaj odstraněn] v Domě s pečovatelskou službou za byt [osobní údaj odstraněn] v Domě
s pečovatelskou službou,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./401/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. správy majetku města uzavřít s paní [osobní údaj odstraněn] nájemní
smlouvu na byt [osobní údaj odstraněn] v Domě s pečovatelskou službou. Výše měsíčního nájemného
se stanovuje na 33 Kč/m2.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./402/2019
3. Návrh na schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá
Usnesením č. 357/2019, RM č. 25/2019 ze dne 12. 8. 2019 bylo schváleno zveřejnění adresného
Záměru na nájem bytu [osobní údaj odstraněn] ulice Topolová, Milovice – Mladá. Záměr byl
zveřejněn dne 13.08.2019 a v termínu pro podání připomínek nebo námitek nebyla doručena žádná
připomínka ani námitka. Odd. SMM doporučuje pronajmout byt [osobní údaj odstraněn]
ul.
Topolová, Milovice část Mladá paní [osobní údaj odstraněn] pro svého invalidního syna. Přidělení
bytu je v souladu se Směrnicí č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice,
v platném znění. Současně navrhujeme, aby nebylo požadováno složení peněžité jistoty, a to z důvodu,
že se jedná o byt zvláštního určení.
Vztah k rozpočtu:
Uzavřením smlouvy o nájmu bytu bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu města.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu v 1. nadzemním podlaží domu [osobní údaj
odstraněn] ulice Topolová, Milovice – Mladá s paní [osobní údaj odstraněn] , bytem [osobní údaj
odstraněn] . Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, kdy v případě
řádného plnění bude prodloužena dle Směrnice č.3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Milovice, v platném znění. Cena nájmu za m² je 70,- Kč. Peněžitá jistota nebude požadována, a
to z důvodu, že se jedná o byt zvláštního určení.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./403/2019
4. Informativní zpráva o provedené kontrole nájemců
Oddělení správy majetku města podává Radě města informaci o provedené kontrole dodržování
ustanovení nájemních smluv. Jednalo se zejména o nepovolený pronájem bytových jednotek dalším
osobám a vlastnictví jiných nemovitostí určených k bydlení. Účelem kontroly bylo zjistit, zda se
nájemníci v bytě zdržují, případně zda městský byt nepronajímají dalším osobám bez svolení
pronajímatele. Dokladovou kontrolou bylo zjištěno, že dle katastru nemovitostí vlastní někteří
nájemníci další bytové jednotky nebo nemovitosti k bydlení. Na základě této kontroly bylo zasláno 10
výzev k podání vysvětlení ke zjištěným skutečnostem. Ve stanovené lhůtě obdrželo Odd. správy
majetku města devět vyjádření ke zjištěným skutečnostem a ty předkládá Radě města. Dále Odd.

správy majetku města doporučuje postupovat v souladu se Směrnicí č. 7/2015 Pravidla pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice a v případě zjištěných porušení, uvedené směrnice,
předložit návrh na ukončení nájemního vztahu.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet města nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci o provedené kontrole a následně zaslaných výzev k podání
vysvětlení a doručených vyjádření,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./404/2019
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí s navrženým postupem Odd. správy majetku města, s ohledem na vymáhání
dodržování Směrnice č. 7/2015 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice a účelu
užívání bytů v majetku města.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./405/2019
5. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366 a 1375/1
Na základě žádosti Jiřího Antoše a Jany Antošové, jednatelů společnosti MIRAKULUM s.r.o., o odkoupení
pozemků parc.č. 1340/14 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 46 028 m2, parc.č. 1366/4 ostatní plochaostatní komunikace o výměře 350 m2, pozemku parc.č. 1375/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 52 010
m2 a pozemku parc.č. 1375/34 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 53 176 m2, všechny v k.ú. Benátecká
Vrutice (jedná se o pozemky nezapsané v katastru nemovitostí, které byly Geometrickým plánem č. 1186249/2019 odděleny z pozemků parc.č. 1340/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 1366 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 1375/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice), pro možnost rozšíření
areálu parku Mirakulum a jeho propojení se sousedním areálem Tankodromu Milovice (kopie Žádosti viz
Příloha č. 1, kopie Vyjádření MěÚ Lysá nad Labem, Odboru výstavby a životního prostředí, k využití
pozemků z hlediska Územního plánu viz Příloha č. 2) předkládá Oddělení investic a rozvoje návrh na
zveřejnění Záměru o uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Milovice (jako prodávajícím) a Jiřím Antošem
a Janou Antošovou (jako kupujícími), viz příloha.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena, za prodej předmětných pozemků v celkové výši 10 612 608,00 Kč (72,00 Kč/m2 je
stanovena podle Znaleckého posudku č. ZÚ-2027/2019, ze dne 1. 7. 2019, o určení obvyklé ceny
pozemků vyhotoveného společností IRA, spol. s.r.o., Hálova 62/29, 190 15 Praha 9 - kopie posudku
viz Příloha č. 3) bude příjmem do rozpočtu města, v případě schválení jejich prodeje Zastupitelstvem
města a uzavření Kupní smlouvy.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o uzavření Kupní smlouvy (ve formě úplného textu Kupní
smlouvy) o prodeji nemovitostí-pozemku parc.č. 1340/14 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře
46 028 m2, pozemku parc.č. 1366/4 ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 350 m2,
pozemku parc.č. 1375/1 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 52 010 m2 a pozemku parc.č.
1375/34 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 53 176 m2, všechny v k.ú. Benátecká Vrutice
(jedná se o pozemky nezapsané v katastru nemovitostí, které byly Geometrickým plánem č. 1186249/2019 odděleny z pozemků parc.č. 1340/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 1366 ostatní plochaostatní komunikace a parc.č. 1375/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice), z vlastnictví
Města Milovice do vlastnictví Jiřího Antoše a Jany Antošové, oba bytem Svijanský Újezd 66, 463 45
Pěnčín, v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./406/2019

6. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366, 1375/1
Na základě žádosti Lenky Veselé, jednatelky společnosti Tankodrom Milovice s.r.o., o odkoupení
pozemků parc.č. 1340/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 79 155 m2, parc.č. 1366/5 ostatní plochaostatní komunikace o výměře 1 010 m2, pozemku parc.č. 1375/35 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
9 805 m2, všechny v k.ú. Benátecká Vrutice (jedná se o pozemky nezapsané v katastru nemovitostí,
které byly Geometrickým plánem č. 1186-249/2019 odděleny z pozemků parc.č. 1440/1 ostatní
plocha-jiná plocha, parc.č. 1366 ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 1375/1 ostatní plocha-jiná
plocha v k.ú. Benátecká Vrutice), dále pozemků parc.č. 1350 orná půda o výměře 6 233 m2 a parc.č.
1340/9 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 12 171 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice, pro možnost rozšíření
areálu Tankodromu Milovice (kopie Žádosti viz Příloha č. 1, kopie Vyjádření MěÚ Lysá nad Labem,
Odboru výstavby a životního prostředí, k využití pozemků z hlediska Územního plánu viz Příloha č. 2)
předkládá Oddělení investic a rozvoje návrh na zveřejnění Záměru o uzavření Kupní smlouvy mezi
Městem Milovice (jako prodávajícím) a společností Tankodrom Milovice s.r.o., IČ 248 20 768, se
sídlem Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha 1, viz příloha.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena, za prodej předmětných pozemků v celkové výši 7 594 185,00 Kč (72,00 Kč/m2, v případě
pozemku parc.č. 1350 je výpočet ceny kombinovaný tj. 72,00 Kč/m2 a 21,00 Kč/m2 podle způsobu
využití pozemku podle Územního plánu Milovic) je stanovena podle Znaleckého posudku č. ZÚ2027/2019, ze dne 1. 7. 2019, o určení obvyklé ceny pozemků vyhotoveného společností IRA, spol.
s.r.o., Hálova 62/29, 190 15 Praha 9 - kopie posudku viz Příloha č. 3) bude příjmem do rozpočtu
města, v případě schválení jejich prodeje Zastupitelstvem města a uzavření Kupní smlouvy.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o uzavření Kupní smlouvy (ve formě úplného textu Kupní
smlouvy) o prodeji nemovitostí-pozemku parc.č. 1340/1 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře
79 155 m2, pozemku parc.č. 1366/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 1 010 m2,
pozemku parc.č. 1375/35 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 9 805 m2 , všechny v k.ú.
Benátecká Vrutice (jedná se o pozemky nezapsané v katastru nemovitostí, který byly Geometrickým
plánem č. 1186-249/2019 odděleny z pozemků parc.č. 1440/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 1366
ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 1375/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká
Vrutice) dále pozemků parc.č. 1350 orná půda o celkové výměře 6 233 m2 a parc.č. 1340/9 ostatní
plocha-jiná plocha o celkové výměře 12 171 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice
do vlastnictví společnosti Tankodrom Milovice s.r.o., IČ 248 20 768, se sídlem Hradčanské náměstí
61/11, 118 00 Praha 1, v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./407/2019
7. Veřejná zakázka „Milovice – odstranění staveb p.č. 1336, 1339, 1340“
Oddělení investic a rozvoje předkládá návrh veřejné zakázky spočívající v odstranění stávajících
nepoužívaných objektů (každý s vlastním st. p.č. 1336, 1339, 1340), které jsou umístěné v rámci
pozemku p.č. 1745/1 v okrajové nezabydlené části města u ulice Ostravská. 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“). Podle předmětu
plnění zakázky, se podle ustanovení § 14 odst. 3 ZZVZ jedná o veřejnou zakázku na stavební práce.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je zařazena rozpočtová položka 3639 - 5169 Demolice
budov. 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 a v Zadávací
dokumentaci, včetně jejích Příloh. Předpokládaný termín plnění zakázky je září 2019 až únor 2020.

Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky a Zadávací dokumentace zakázky (včetně jejích
Příloh) byly zpracovány ve spolupráci se společností B&P Research s.r.o. (respekt. s jeho
spolupracovníky), která bude, v souladu s § 43 zákona na základě smluvního vztahu-objednávky
zastupovat zadavatele při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením s
výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení,
nebo rozhodnutí o námitkách (bude provádět tzv. „administraci zadávacího řízení“). Úplné znění výše
uvedených Zadávacích podmínek viz Přílohy č. 1 až 15. Kompletní zadávací dokumentace bude
v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAKÁZKY a nabídky budou
podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKÁZKY. Dále OIR navrhuje Radě města, aby
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 veřejné 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. Eva Kropáčková

spolupracovnice B&P Research s.r.o., která je zástupcem
zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky

4.

Ing. Martina Ošmyková

projektový manažer Oddělení investic a rozvoje

5.

Petra Košátková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise pozice
1.

Mgr. Ludmila Šimková

místostarostka města

2.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Kanceláře úřadu

3.

Mgr. Hynek Fajmon

spolupracovník B&P Research s.r.o., která je zástupcem
zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky

4.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

5.

Libuše Kovářová

referentka Oddělení správy majetku města

Vztah k rozpočtu:
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 16 489 142 Kč včetně DPH ( 13 627 390 Kč bez
DPH). Financování akce ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 3639 – 5169
Demolice budov ve výši 18 675 500 Kč. Náklady na činnost TDI jsou odhadovány ve výši cca 54 450
Kč včetně DPH (po dobu 3 měsíců) a náklady na činnost koordinátora BOZP jsou odhadovány ve
výši cca 87 846 Kč včetně DPH (po dobu 3 měsíců). Celkové předpokládané náklady na provedení
demolice jsou ve výši cca 16 631 438 Kč včetně DPH. Lze předpokládat, že nabídková cena v rámci
zadávacího řízení bude nižší, financování veřejné zakázky je zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, včetně 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 na plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
na stavební práce s názvem „Milovice – odstranění staveb p.č. 1336, 1339, 1340“, v předloženém
znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./408/2019

8. Návrh na zrušení usnesení č. 556/2015
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města návrh na zrušení usnesení č. 556/2015, kterým se
schválil postup a podmínky hlášení v místním rozhlase. Dále se v této věci bude postupovat dle
pokynu starosty města a výkon této činnosti bude vykonávat pověřený zaměstnanec.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města ruší Usnesení č. 556/2015 ze dne 10. 9. 2015.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./409/2019
9. Návrh na zrušení usnesení ZM č. 17b/2019
Starosta města předkládá návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 17b /2019 z jednání
konaného dne 4.3.2019, kterým Zastupitelstvo města schválilo zvýšení odměny o 2.000 Kč členům
zastupitelstva města kteří jsou pověření k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
snoubenců, dle ust. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4.
2019. Důvodem předloženého návrhu je skutečnost, že prozatím nebyl naplněn předpoklad razantního
nárůstu svatebních obřadů očekávaného s ohledem na nabídku jejich pořádání v kapli zábavního parku
Mirakulum. Přestože je počet svatebních obřadů v letošním roce vyšší než v předchozích letech, je
přijímání vůle snoubenců že spolu vstupují do manželství, dle ust. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
zajištěno převážně ze strany starosty a místostarostky a pouze v případě jejich nepřítomnosti některým
ze zastupitelů pověřených k tomuto úkonu. Vzhledem k tomu, že se v případě zastupitelů pověřených
k výše uvedenému výkonu nejedná o významnou časovou náročnost je navrhováno, aby tuto činnost
prováděli bez nároku na výplatu odměny.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města
č. 17b /2019 z jednání konaného dne 4.3.2019, kterým Zastupitelstvo města schválilo zvýšení odměny
o 2.000 Kč členům zastupitelstva města kteří jsou pověření k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství snoubenců, dle ust. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1. 4. 2019.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./410/2019
10. Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2019 a návrh
programu
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, předkládá návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva
města Milovice č. 4/2019, které se bude konat v pondělí 23. 9. 2019 od 18 hodin, ve 3NP v zasedací
místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, Milovice-Mladá vč. programu v tomto znění:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Finanční výbor ZM
3. Návrh Rozpočtového opatření č.6/2019/ZM
4. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 481/3 v k. ú. Milovice nad Labem, přístupného z ul. Ke
Hřišti v části Milovice
5. Návrh na prodej pozemku parc. č. 38/1 v k. ú. Benátecká Vrutice, v části Benátecká Vrutice
6. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366 a 1375/1 v k.ú. Benátecká Vrutice,
přístupných z ul. Topolová v části Mladá

7. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366, 1375/1 a pozemků parc.č. 1350, 1340/9 v
k.ú. Benátecká Vrutice, přístupných z ul. Jiřická
8. Návrh Dodatku č. 1. k Memorandum o spolupráci mezi společností VALEO
AUTOKLIMATIZACE k.s., Středočeským krajem a městem Milovice
9. Návrh na zrušení usnesení ZM č. 17b/2019
10. Kontrolní výbor ZM
11. Poskytnutí finančního daru pro Městskou nemocnici Městec Králové, a. s.
12. Diskuze
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2019, které se
bude konat v pondělí 23. 9. 2019 od 18 hodin, ve 3NP v zasedací místnosti ZM, v budově radnice,
nám. 30. června 508, Milovice-Mladá vč. programu v tomto znění:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Finanční výbor ZM
3. Návrh Rozpočtového opatření č.6/2019/ZM
4. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 481/3 v k. ú. Milovice nad Labem, přístupného z ul. Ke
Hřišti v části Milovice
5. Návrh na prodej pozemku parc. č. 38/1 v k. ú. Benátecká Vrutice, v části Benátecká Vrutice
6. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366 a 1375/1 v k.ú. Benátecká Vrutice,
přístupných z ul. Topolová v části Mladá
7. Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 1340/1, 1366, 1375/1 a pozemků parc.č. 1350, 1340/9 v
k.ú. Benátecká Vrutice, přístupných z ul. Jiřická
8. Návrh Dodatku č. 1. k Memorandum o spolupráci mezi společností VALEO
AUTOKLIMATIZACE k.s., Středočeským krajem a městem Milovice
9. Návrh na zrušení usnesení ZM č. 17b/2019
10. Kontrolní výbor ZM
11. Poskytnutí finančního daru pro Městskou nemocnici Městec Králové, a. s.
12. Diskuze
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./411/2019

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 2. září 2019
Zápis byl ověřen podpisy dne: 4. 9. 2019

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

