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. 28/2019
konaného dne 04.09.2019 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. 28/2019
1 Schválení programu jednání
2 Žádost o výpůjčku velkého sálu Kulturního domu
3 Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní
4 Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní
5 Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
6 Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Milovice, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a
7 Žádost o potvrzení na podporu a finanční spoluúčasti o dotaci ze státního rozpočtu
MPSV na realizaci projektu Rodinné centrum pro rodiny v roce 2020 neziskové
organizace Maminky dětem, z. s.
8 Oznámení – ředitelské volno ZŠ T.G.Masaryka ve školním roce 2019/2020
9 Žádost o jmenování členů školské rady ZŠ T.G. Masaryka
10 Žádost o součinnost městské policie
11 Žádost o finanční dar – spoluúčast na grantu Škoda Auto a.s.
12 Kontrolní výbor Zastupitelstva města
13 Návrh Dodatku č. 1. k Memorandum o spolupráci mezi společností VALEO
AUTOKLIMATIZACE k.s., Středočeským krajem a městem Milovice

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 28/2019.
1 Schválení programu jednání
2 Žádost o výpůjčku velkého sálu Kulturního domu
3 Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní
4 Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní
5 Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
6 Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Milovice, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a
7 Žádost o potvrzení na podporu a finanční spoluúčasti o dotaci ze státního rozpočtu
MPSV na realizaci projektu Rodinné centrum pro rodiny v roce 2020 neziskové
organizace Maminky dětem, z. s.

8 Oznámení – ředitelské volno ZŠ T.G.Masaryka ve školním roce 2019/2020
9 Žádost o jmenování členů školské rady ZŠ T.G. Masaryka
10 Žádost o součinnost městské policie
11 Žádost o finanční dar – spoluúčast na grantu Škoda Auto a.s.
12 Kontrolní výbor Zastupitelstva města
13 Návrh Dodatku č. 1. k Memorandum o spolupráci mezi společností VALEO
AUTOKLIMATIZACE k.s., Středočeským krajem a městem Milovice
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./412/2019
2. Žádost o výpůjčku velkého sálu Kulturního domu
Dne 19.08.2019 byla na Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen Odd. SMM) doručena
žádost paní Martiny Postupové, vedoucí Šachového kroužku Milovice, o bezplatné zapůjčení velkého
sálu Kulturního domu v ul. 5. května č. p. 101, na den 23. 11. 2019, v době od 7.30 hod. do 18.00
hodin z důvodu uspořádání 7. ročníku šachového turnaje pro děti našeho regionu „O pohár města
Milovice“. Předpokládaná účast je cca 100 dětí a jejich doprovod, účastnit se budou i děti z šachového
kroužku Milovice. V hracím sále bude umístěno logo města a město bude jmenováno i jako
spolupořadatel akce jak v propozicích turnaje, tak i v následných zprávách v tisku a na stránkách
šachového kroužku.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výpůjčku velkého sálu Kulturního domu v č. p. 101, ulice 5. května, Milovice,
dne 23.11.2019 sportovnímu Šachovému kroužku Milovice za účelem konání šachového turnaje pro
děti za podmínky, že zástupce Šachového kroužku po ukončení akce zajistí úklid sálu.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./413/2019
3. Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní
Na základě písemné žádosti nájemce bytu [osobní údaj odstraněn] ul. Armádní, část Mladá – pana
[osobní údaj odstraněn] , předkládá Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) návrh
týkající se ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu, a to dohodou ke dni 30.09.2019, a to
z osobních důvodů. Jedná se o služební byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, s výměrou podlahové
plochy 35,71 m², který i po ukončení nájmu panem [osobní údaj odstraněn] , zůstane vyčleněný jako
služební pro potřeby Města Milovice. Pan [osobní údaj odstraněn] má složenou peněžitou jistotu ve
výši 4 321,-Kč. Peněžitá jistota bude navrácena po předání bytu správci bytového fondu.
Vztah k rozpočtu:
Po uvolnění bude byt sloužit i nadále jako služební pro potřeby Města Milovice.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost pana [osobní údaj odstraněn] o ukončení nájemního vztahu k bytu
[osobní údaj odstraněn] ul. Armádní, Milovice-Mladá, a to dohodou ke dni 30. 9. 2019,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./414/2019

Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. SMM zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu a předání předmětného
bytu zpět pronajímateli a vrácení složené peněžité jistoty.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./415/2019
4. Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní
Na základě písemné žádosti nájemce bytu [osobní údaj odstraněn] předkládá Oddělení správy
majetku města (dále jen OSM) návrh týkající se ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu ke
dni 30.11.2019. Nájemní smlouva byla uzavřena 08.12.2006 na dobu neurčitou a změněna Dodatkem
č. 1 v květnu 2010. K bytu byla složena peněžitá jistoty ve výši 11 097 Kč. Po uvolnění bude s bytem
naloženo dle Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v
platném znění.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost paní [osobní údaj odstraněn] o ukončení nájemního vztahu k bytu
[osobní údaj odstraněn] ul. Armádní, Milovice-Mladá, a to ke dni 30.11.2019,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./416/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. SMM zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu a předání předmětného
bytu zpět pronajímateli a vrácení složené peněžité jistoty.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./417/2019
5. Žádost o ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
Na základě písemné žádosti nájemce bytu [osobní údaj odstraněn] předkládá Oddělení správy
majetku města (dále jen Odd. SMM) návrh týkající se ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému
bytu, a to ke dni 31.10.2019, a to z důvodu stěhování se do vlastní nemovitosti. Jedná se o služební
byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, s výměrou podlahové plochy 55,70 m², který i po ukončení nájmu
panem [osobní údaj odstraněn] , zůstane vyčleněný jako služební pro potřeby ZŠ JUVENTA. Pan
[osobní údaj odstraněn] má složenou peněžitou jistotu ve výši 5 000,-Kč. Peněžitá jistota bude
navrácena po předání bytu správci bytového fondu.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost pana [osobní údaj odstraněn] , trvale bytem Lipník nad Bečvou, [osobní
údaj odstraněn] o ukončení nájemního vztahu k bytu [osobní údaj odstraněn] ul. Průběžná, MiloviceMladá ke dni 31.10.2019,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./418/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. SMM zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu a předání předmětného
bytu zpět pronajímateli a vrácení složené peněžité jistoty.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./419/2019

6. Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Městem Milovice, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města
Milovice č.j. OIR/8797/19/Kra, ze dne 88. 8. 2019 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1) k projektové
dokumentaci stavby „Prodloužení kanalizačního řadu a přípojka splaškové kanalizace“ pro objekt
Fary, Poštovní 145/13 Milovice, ve městě Milovice, v ul. 5. května, část Milovice, požádala Oddělení
investic a rozvoje o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, na
pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 905 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem
Milovice (jako budoucí stranou povinnou), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako
budoucí stranou oprávněnou) a Římskokatolickou farností Lysá nad Labem (jako investorem). To, že
se společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. stane po dokončení a převzetí stavby
provozovatelem kanalizačního řadu je uvedeno ve Vyjádření k uvedené stavbě, vydaného dne 29. 7.
2019, pod zn. 2926/2019 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 2). Jedná se o stavbu vodohospodářského
zařízení, tj. kanalizačního řadu a přípojky splaškové kanalizace pro odvod splaškové vody z objektu
Fary Milovice. Umístění navrhovaného vodovodního řadu je patrné z mapového podkladu, tj. Situační
výkres 1 : 100 (viz Příloha č. 3). Věcné břemeno spočívá v právu investora do předmětného pozemku
uložit vodohospodářské zařízení a v právu budoucího oprávněného toto vodohospodářské zařízení, po
jeho dokončení a převzetí od investora, provozovat a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek
v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a případným odstraněním
vodohospodářského zařízení. Předpokládaný rozsah věcného břemene a předpokládaná výše úhrady za
zřízení věcného břemene je cca:
pozemek parc. č.
bm/m2xcena v Kč za bm/m2 = cena celková cena v Kč bez DPH
Kč
905 v zeleném
2 000,00 Kč (min sazba za 1
8,00 x 100,00 Kč = 800,00 Kč
pásu
pozemek)
celkem
2 000,00 Kč
Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrického plánu, který na své náklady
nechá vyhotovit investor po dokončení stavby. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené
(na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude
stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města
Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č. 3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č.
42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace (vozovky
nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 1
000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného
pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je
bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování
Geometrického plánu a správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) uhradí
investor. Na základě výše uvedeného Oddělení investic a rozvoje navrhuje Radě města uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválit.
Vztah k rozpočtu:
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene v předpokládané výši 2 000,00 Kč bez DPH, bude
příjmem do rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí. Přesná výše úhrady
za zřízení věcného břemene bude stanovena po zpracování Geometrickém plánu po dokončení stavby.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pro
možnost realizace stavby „Prodloužení kanalizačního řadu a přípojka splaškové kanalizace“ ve
městě Milovice, v ul. 5. května, část Milovice, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 905
v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou), společností
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288
21 (jako budoucí stranou oprávněnou) a Římskokatolickou farností Lysá nad Labem, IČ 489 31 926,
se sídlem 289 22 Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 7 (jako investorem), za těchto podmínek:
•Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,

•vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude
pozemek (respekt. povrch pozemku) uveden do původního stavu,
•zřízení věcného břemene bude úplatné,
•jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za
zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady
města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do
zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak
zpevněným povrchem za 1 bm trasy vodohospodářského zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m 2 zastavění
plochy postavením nadzemních částí vodohospodářského zařízení (vše včetně ochranného pásma),
min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH,
•veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu
a správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) uhradí investor.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./420/2019
7. Žádost o potvrzení na podporu a finanční spoluúčasti o dotaci ze státního rozpočtu MPSV na
realizaci projektu Rodinné centrum pro rodiny v roce 2020 neziskové organizace Maminky
dětem, z. s.
OŠKS předkládá Žádost neziskové organizace Maminky dětem z. s. o potvrzení o podpoře a finanční
spoluúčasti o dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) na
realizaci projektu Rodinné centrum pro rodiny v roce 2020. Jedná se o potvrzení, které bude přílohou
žádosti o dotace na rok 2020 z MPSV z dotačního programu Rodina. Tento projekt je v současné době
zpracováván a uzávěrka je 23. 9. 2019.
Vztah k rozpočtu:
Bude se řešit po schválení rozpočtu města na rok 2020 a podání žádosti podle příslušného vnitřního
předpisu.
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí s předloženým projektovým záměrem spolku Maminky dětem, z. s. na realizaci
projektu Rodinné centrum Milovice pro rodiny v roce 2020, na jehož financování žádá spolek dotaci
ze státního rozpočtu MPSV,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./421/2019
Návrh usnesení:
Rada města konstatuje že případná žádost o dotaci na spolufinancování projektu Rodinné centrum
Milovice pro rodiny v roce 2020 bude řešena po schválení rozpočtu města Milovice na rok 2020
v souladu se směrnicí č. 7/2017 „Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice v sociální oblasti“ a že
v připravovaném komunitním plánu sociálních a přidružených služeb je počítáno s aktivitami
Rodinného centra.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./422/2019
8. Oznámení – ředitelské volno ZŠ T.G.Masaryka ve školním roce 2019/2020
OŠKS předkládá radě města oznámení ředitelky ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Lady Flachsové s termíny
vyhlášení ředitelského volna ve školním roce 2019/2020, a to: 13.9.; 11.10.; 29.6.; 30.6. Volno je
vyhlášeno v návaznosti na technické a organizační důvody (příprava oslav výročí školy, výjezd

pedagogického sboru, malování školy) a v souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zákonným zástupcům bude
ředitelské volno oznámeno na začátku školního roku na třídních schůzkách, zároveň bude zveřejněno
na webových stránkách školy a facebooku školy.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna ZŠ T. G. Masaryka ve školním roce
2019/2020, a to: 13.9.; 11.10.; 29.6.; 30.6. Volno je vyhlášeno v návaznosti na technické a organizační
důvody (příprava oslav výročí školy, výjezd pedagogického sboru, malování školy) a v souladu s § 24,
odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./423/2019

9. Žádost o jmenování členů školské rady ZŠ T.G. Masaryka
OŠKS předkládá radě města žádost ředitelky ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Lady Flachsové o jmenování
členů (zástupců zřizovatele) školské rady na období 2019-2021 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon. Navrhovaní zástupci zřizovatele jsou:
• Mgr. Ludmila Šimková – místostarostka
• Mgr. Ondřej Matouš – radní města
• Mgr. Andrea Fiřtová – vedoucí OŠKS
Návrh usnesení:
Rada města stanovuje počet členů školské rady na 9 členů (zástupci zřizovatele, školy, rodičů),
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./424/2019
Návrh usnesení:
Rada města jmenuje za zřizovatele, dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, tyto členy školské rady:
• Mgr. Ludmilu Šimkovou – místostarostku města,
• Mgr. Luboš Šafránek – radního města,
• Mgr. Andreu Fiřtovou – vedoucí OŠKS.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./425/2019
10. Žádost o součinnost městské policie
OŠKS předkládá radě města žádost ředitelky p.o. ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Lady Flachsové o
součinnost strážníků městské policie při oslavách 60. výročí školy. Oslavy se uskuteční v sobotu
14.9.2019 od 9,00 do 16,30 hod. v obou budovách školy (Školská 112 a Pionýrů 54), od 18,00 do
02,00 hod. následuje večerní zábava v Kulturním domě (5. května). Na obou akcích školy se
předpokládá zvýšený počet návštěvníků a přítomnost strážníků městské policie zajistí jejich
bezpečnost a bezproblémový průběh oslav.

Návrh usnesení:
Rada města ukládá řediteli Městské policie zajistit, v rámci výkonu služby, účast strážníků městské
policie na oslavách 60. výročí školy ZŠ T. G. Masaryka, dne 14. 9. 2019 v průběhu celého dne, na
základě domluvy s organizátorem akce.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./426/2019
11. Žádost o finanční dar – spoluúčast na grantu Škoda Auto a.s.
OŠKS předkládá radě města žádost ředitele ZŠ Juventa Mgr. Jaroslava Minaříka, ve které žádá o
finanční dar ve výši 12 000,- Kč. Škola se v březnu 2019 zařadila mezi uchazeče o získání grantu na
podporu technického vzdělávání při výuce informatiky. Projekt školy byl podpořen částkou ve výši
33 398,- Kč. Podmínkou k získání finančních prostředků je spoluúčast žadatele, která byla škole
přislíbena. Za získané finanční prostředky budou dokoupeny prostředky na výuku technického
vzdělávání, 12 robotů Ozobot Evo a 2 roboti mBot Arduino. Uvedené vybavení zatraktivní výuku
informatiky a zároveň přispěje k technickému rozvoji žáků školy.
Vztah k rozpočtu:
Finanční dar bude hrazen z rozpočtu města 6171/Činnost místní správy/5229 Ostatní neinvestiční
transfery neziskovým organizacím (finanční dary).
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí se spoluúčastí a poskytnutím finančního daru ve výši 12 000,- Kč pro
příspěvkovou organizaci ZŠ Juventa, Komenského 578, Milovice – Mladá. Finanční dar bude hrazen
z rozpočtu města 6171/Činnost místní správy/5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
organizacím (finanční dary).
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./427/2019
12. Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 7/2019 ze
dne 8. 7. 2019 a č. 8/2019 ze dne 19. 8. 2019. Následně budou tyto zápisy předloženy na příštím
zasedání Zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
Rada města předkládá zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 7/2019 ze dne 8. 7. 2019 a č.
8/2019 ze dne 19. 8. 2019 k projednání na příští zasedání Zastupitelstva města.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./428/2019
13. Návrh Dodatku č. 1. k Memorandum o spolupráci mezi společností VALEO
AUTOKLIMATIZACE k.s., Středočeským krajem a městem Milovice
Starosta města předkládá návrh dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci uzavřeného mezi společností
Valeo, Středočeským krajem a Městem Milovice. Předmětem a účelem předloženého návrhu je
prodloužení účinnosti Memoranda a to nejpozději do 31. 8. 2021, pokud nebude podepsána Nájemní
smlouva ve znění přijatelném pro Strany, s tím že platnost tohoto Memoranda lze prodloužit o dalších
24 měsíců, pokud všechny Strany vysloví souhlas. Návrh je předkládán z důvodu, že doposud nebylo
dosaženo cílů Memoranda. Na úrovni Středočeského kraje byl tento dodatek projednán v Radě kraje
12. 8. 2019 a v Zastupitelstvu 26. 8. 2019.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.

Návrh usnesení:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o
spolupráci mezi společností VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., Středočeským krajem a městem
Milovice, v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./429/2019

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 10. září 2019
Zápis byl ověřen podpisy dne: 10. září 2019

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

