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. 31/2019
konaného dne 02.10.2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
__________________________________________________________________________________
Přítomni: Pilc Lukáš; Šafránek Luboš, Mgr.; Matouš Ondřej, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.
1. Schválení programu jednání
Starosta města předložil program jednání Rady města č. 31/2019
1 Schválení programu jednání
2 Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2019 a návrh
programu
3 Návrh Rozpočtového opatření č.7/2019/RM
4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění správy, údržby a vytápění
objektů Komenského 581, Milovice-Mladá a Dukelská 347-348, Milovice
5 Ukončení nájemní smlouvy
6 Žádost o přidělení bytu
7 Poskytnutí Hakenova stadionu-Domov Mladá
8 Pronájem Hakenova stadionu a připojení elektřiny
9 Žádost o hostování cirkusu Prince
10 Reciproční smlouva uzavřená mezi Městem Milovice a Tankodrom Milovice s. r. o.
11 Reciproční smlouva uzavřená mezi Městem Milovice a Mirakulum s. r. o.
12 Rekonstrukce kulturního domu Milovice
13 Elektronická úřední deska
14 Webové stránky města
15 Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby pro akci –
rekonstrukce ul. Italská
16 Radnice Milovice - úpravy 2. a 3. NP
17 Veřejná zakázka ,,Oprava komunikace Armádní, Milovice" Návrh na schválení Výzvy k
podání nabídky
18 Návrh na schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy podle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní
policii ve znění pozdějších změn mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko
19 Žádost o souhlas zřizovatele - účelový finanční dar
20 Zpravodaj Milovické ECHO - ceník a podmínky inzerce od 1.1.2020
21 Návrh člena školské rady ZŠ Juventa
22 Žádost Target sport Milovice - převzetí záštity pana starosty nad akcí Milovická Míle
23 Komise pro kulturu, sport a školství
24 Občanská komise Boží Dar
25 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 31/2019
1 Schválení programu jednání
2 Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2019 a návrh
programu
3 Návrh Rozpočtového opatření č.7/2019/RM
4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění správy, údržby a vytápění
objektů Komenského 581, Milovice-Mladá a Dukelská 347-348, Milovice
5 Ukončení nájemní smlouvy
6 Žádost o přidělení bytu
7 Poskytnutí Hakenova stadionu-Domov Mladá
8 Pronájem Hakenova stadionu a připojení elektřiny
9 Žádost o hostování cirkusu Prince
10 Reciproční smlouva uzavřená mezi Městem Milovice a Tankodrom Milovice s. r. o.
11 Reciproční smlouva uzavřená mezi Městem Milovice a Mirakulum s. r. o.
12 Rekonstrukce kulturního domu Milovice
13 Elektronická úřední deska
14 Webové stránky města
15 Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění stavby pro akci –
rekonstrukce ul. Italská
16 Radnice Milovice - úpravy 2. a 3. NP
17 Veřejná zakázka ,,Oprava komunikace Armádní, Milovice" Návrh na schválení Výzvy k
podání nabídky
18 Návrh na schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy podle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní
policii ve znění pozdějších změn mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko
19 Žádost o souhlas zřizovatele - účelový finanční dar
20 Zpravodaj Milovické ECHO - ceník a podmínky inzerce od 1.1.2020
21 Návrh člena školské rady ZŠ Juventa
22 Žádost Target sport Milovice - převzetí záštity pana starosty nad akcí Milovická Míle
23 Komise pro kulturu, sport a školství
24 Občanská komise Boží Dar
25 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./461/2019
2. Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2019 a návrh
programu
Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, předkládá návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva
města Milovice č. 5/2019, které se bude konat v pondělí 14. 10. 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. Námitky občanů k záměru o uzavření Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - pozemků v k.ú.
Benátecká Vrutice - Mirakulum
2. Námitky občanů k záměru o uzavření Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - pozemků v k.ú.
Benátecká Vrutice - Tankodrom

3. 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
4. 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
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2019, které se
bude konat v pondělí 14. 10. 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. Námitky občanů k záměru o uzavření Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - pozemků v k.ú.
Benátecká Vrutice - Mirakulum
2. Námitky občanů k záměru o uzavření Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - pozemků v k.ú.
Benátecká Vrutice - Tankodrom
3. 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
4. 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
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./462/2019
3. Návrh Rozpočtového opatření č.7/2019/RM
Ekonomické oddělení předkládá členům rady města návrh Rozpočtového opatření č.7/2019/RM
v tomto znění:
3231 - Základní umělecká škola
V rámci zrušení pobočky ZUŠ Lysá nad Labem a zřízení nové příspěvkové organizace ZUŠ Milovice
proběhne mezi organizacemi k majetkovému a materiálnímu vyrovnání, které bude hrazeno z rozpočtu
města z finančních prostředků z položek 3231 5137, 5139 a 5169. Tímto dochází pouze k přesunům
mezi výdajovými položkami.
3399 - Pořádání kulturních a ostatních akcí městem
Oddělení školství a kultury žádá o přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu z důvodu zajištění
programu návštěvy polské delegace.
Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2019/RM v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./463/2019
4. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění správy, údržby a vytápění objektů
Komenského 581, Milovice-Mladá a Dukelská 347-348, Milovice
Usnesením č. 5/2019, RM č. 6/2019 ze dne 13.02.2019 bylo schváleno uzavření Smlouvy o zajištění
správy, údržby a vytápění objektů Komenského 581, Milovice-Mladá a Dukelská 347-348, Milovice.
Vzhledem k tomu, že dochází ke změně poddodavatele na obsluhu kotelen je potřeba schválit uzavření
Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Z tohoto důvodu předkládá Oddělení správy majetku města
Dodatek č. 1 Radě města ke schválení.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet města nebude dotčen.

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy, údržby a vytápění objektů
Komenského 581, Milovice-Mladá a Dukelská 347-348, Milovice se spol. DOMOS spol. s r.o.
Hlasování - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení nebylo přijato
5. Ukončení nájemní smlouvy
Na Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) byla doručena žádost spol. Dragon Internet a.s., se
sídlem Pod Loretou 883, Mladá Boleslav, o ukončení nájemní smlouvy. Nájem se týká prostor pro
umístění technologií, a to na půdě a střeše domu č.p. 619 v ul. Lesní. Nájemní smlouva byla uzavřena
v roce 2005. Vzhledem k výstavbě a rozvoji optických sítí v Milovicích a přepojování stávajících
zákazníků na tyto nové technologie, bude potřeba stávajícího zařízení pouze do konce roku 2019. Po
ukončení provozu zařízení bude toto odstraněno na náklady společnosti. Společnost žádá o ukončení
nájmu k 31.08.2020. OSM doporučuje Radě města schválit ukončení nájemní smlouvy k datu
31.08.2020.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet pro rok 2019 nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Ukončení nájmu nebytových prostor užívaných spol. Dragon Internet, a.s., se
sídlem Pod Loretou 883, Mladá Boleslav, umístěných v prostorách domu č.p. 619, v ul. Lesní k datu
31.08.2020 za podmínky, že veškeré zařízení bude na náklady společnosti demontováno a prostory
budou uvedeny do původního stavu.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./464/2019
6. Žádost o přidělení bytu
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) předkládá Radě města žádost paní [osobní údaj
odstraněn] o přidělení bytu. Paní [osobní údaj odstraněn] bydlí se svým [osobní údaj odstraněn] .
Tento byt je ve vlastnictví města Milovice a byl přidělen panu [osobní údaj odstraněn] . OSM
provedlo kontrolu nájemníků, při které bylo zjištěno, že daný byt je užíván v rozporu se Směrnicí č.
3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění.
Rada města vydala usnesení o ukončení nájemní vztahu pro stávajícího nájemce pana [osobní údaj
odstraněn] . Vzhledem k tomu, že mezi porušení patří i neoprávněný pronájem pro paní [osobní údaj
odstraněn] , která z tohoto důvodu podala žádost o převod nájmu bytu na její osobu. Byt jí byl
pronajat v dobré víře, že pan [osobní údaj odstraněn] vše řádně nahlásil na město a o podnájem
oficiálně požádal. Z tohoto důvodu se paní [osobní údaj odstraněn] obrátila se svou žádostí na Radu
města.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města neschvaluje přechod nájmu k bytu [osobní údaj odstraněn] , Milovice na paní [osobní
údaj odstraněn] Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1
(Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./465/2019
7. Poskytnutí Hakenova stadionu-Domov Mladá
Dne 25. 09. 2019 byla na Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) doručena žádost pana
Miloslava Müllera, ředitele Domova MLADÁ, poskytovatele sociálních služeb se sídlem Milovice,

Rakouská 552 o výpůjčku Hakenova stadionu, a to za účelem pořádání 9. ročníku folkového festivalu
„Žijeme tu spolu“ a zároveň požádal město Milovice o záštitu nad touto kulturní akcí. Akce by se měla
konat dne 20. června 2020, v době od 13.00 do 24.00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou
kulturní akci, doporučuje OSM Hakenův stadion na uvedenou akci poskytnout bezplatně, a to za
předpokladu, že pozemek bude po ukončení akce uveden do původního stavu, t.z. že bude uklizen a
před zahájením akce bude složena vratná kauce ve výši 2000 Kč.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výpůjčku Hakenova stadionu pro pořádání veřejné kulturní akce - za účelem
pořádání 9. ročníku folkového festivalu „Žijeme tu spolu“ a převzetí záštity městem Milovice nad
touto kulturní akcí dne 20. června 2020, v době od 13.00 do 24.00 hodin, za podmínky předchozího
uhrazení vratné kauce ve výši 2 000 Kč.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./466/2019
8. Pronájem Hakenova stadionu a připojení elektřiny
Dne 16.09.2019 podal pan Robert Esser, zástupce sdružení TARGET SPORT Milovice žádost o
bezplatný pronájem Hakenova stadionu, a to za účelem pořádání běžeckých závodů – MILOVICKÁ
MÍLE. Jedná se o veřejnou sportovní akci konanou dne 23.05.2020 v době od 08.00 do 18.00 hod.
Zároveň p. Esser požádal o možnost připojení elektřiny pro napojení mikrofonu, zapůjčení
odpadkových košů. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou sportovní akci, doporučuje OSM
Hakenův stadion na uvedenou akci poskytnout bezplatně vč. bezplatného připojení na el. energii,
zapůjčení odpadkových košů, to vše za předpokladu, že pozemek bude po ukončení akce uveden do
původního stavu, t.z. že bude uklizen, odpadkové koše budou vráceny zpět městu, a před zahájením
akce bude složena vratná kauce ve výši 2000 Kč. Současně byla podána žádost o výpůjčku malého
sálu Kulturního domu v č.p. 101, a to za účelem pohoštění pro pořadatele, rodiče a přátele TSM, kteří
pomáhali s pořádáním běžeckých závodů. OSM doporučuje malý sál na den 23.05.2020 v době od
19.00 do 24.00 vypůjčit sdružení TARGET SPORT Milovice.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výpůjčku Hakenova stadionu pro pořádání veřejné sportovní akce - běžecké
závody - MILOVICKÁ MÍLE, konané dne 23.05.2020 v době od 08.00 do 18.00 hod. včetně
bezplatného připojení na el. energii, zapůjčení odpadkových košů, a to za předpokladu, že pozemek
bude po ukončení akce uveden do původního stavu, t.z. že bude uklizen a odpadkové koše budou
vráceny městu v pořádku. Před zahájením každé akce bude složena vratná kauce ve výši 2000 Kč.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./467/2019
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výpůjčku malého sálu Kulturního domu v č.p. 101, ul. 5. května, Milovice dne
23.05.2020 v době od 19.00 do 24.00 pro sdružení Target Sport Milovice
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./468/2019

9. Žádost o hostování cirkusu Prince
Pan [osobní údaj odstraněn] Praha 9, doručil na Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen
OSM) žádost o povolení hostování cirkusu Prince, za účelem umístění cirkusového stanu v termínu od
8. 10. – 13. 10. 2019 na části pozemku nacházejícího se naproti čerpací stanici pohonných hmot
Benzina (vedle odstavné plochy pro parkování), parcelní č. 1754/1 v katastrálním území Milovice nad
Labem, jiná a ostatní plocha v Milovicích. Rozsah zabrané plochy je 500 m2 za šapitó, bez osobních
automobilů a karavanů. Sazba poplatku čl. č. 6, písm. g) podle Obecně závazné vyhlášky města
Milovice č. 3/2015 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen OZV č. 3/2015)
činí 5 Kč za každý započatý m2 a každý i započatý den. Jelikož současná OZV č. 3/2015 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, zábor pozemku parcelního č. 1754/1 neřeší, předkládá
OSM Radě města žádost k projednání užívání části obecního pozemku parcelní č. 1754/1
v katastrálním území Milovice nad Labem v Milovicích, formou dohody o krátkodobém pronájmu za
částku 800 Kč/den + zákonná sazba DPH, tak jak již bylo v letošním roce schváleno jinému cirkusu.
Vztah k rozpočtu:
Částka za zábor bude příjmem do rozpočtu města pro rok 2019
Návrh usnesení:
Rada města neschvaluje pronájem části pozemku parcelní č. 1754/1 v katastrálním území Milovice
nad Labem na části pozemku nacházejícího se naproti čerpací stanici pohonných hmot Benzina, za
účelem umístění cirkusu Prince v termínu od 8. 10. 2019 do 13. 10. 2019 za částku 800 Kč/den
(celková částka nájemného bude činit 4 800 Kč + zákonná sazba DPH) a za podmínky, že pozemek
bude po ukončení akce uveden do původního stavu, tzn., že bude uklizen a před zahájením akce bude
složena vratná kauce ve výši 2 000 Kč.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./469/2019
10. Reciproční smlouva uzavřená mezi Městem Milovice a Tankodrom Milovice s. r. o.
Odd. investic a rozvoje předkládá návrh Reciproční smlouvy mezi městem Milovice a společností
Tankodrom s. r. o. Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě schválení 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, se uzavře předložená reciproční smlouva, která obsahuje závazky Kupujícího ( Tankodrom
Milovice s. r. o.) vůči Prodávajícímu (Město Milovice).
Návrh usnesení:
Rada města předkládá zastupitelstvu města Reciproční smlouvu mezi městem Milovice a společností
Tankodrom Milovice s. r. o. k projednání.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./470/2019
11. Reciproční smlouva uzavřená mezi Městem Milovice a Mirakulum s. r. o.
Odd. investic a rozvoje předkládá návrh Reciproční smlouvy mezi městem Milovice a společností
Mirakulum s. r. o. Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě schválení 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, se uzavře
předložená reciproční smlouva, která obsahuje závazky Kupujícího ( Mirakulum s. r. o.) vůči
Prodávajícímu (Město Milovice).

Návrh usnesení:
Rada města předkládá zastupitelstvu města Reciproční smlouvu mezi městem Milovice a společností
Mirakulum s. r. o. k projednání.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./471/2019
12. Rekonstrukce kulturního domu Milovice
V průběhu realizace stavby s názvem „Rekonstrukce kulturního domu Milovice“ realizované na
základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 17. 12. 2018 mezi objednatelem – Město Milovice, sídlem
nám. 30. června 508, 289 23 Milovice, zastoupeným Lukášem Pilcem, starostou města, IČO 002
39 453 a zhotovitelem – BFK servise a.s., sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky,
zastoupeným Ing. Jiří Fořtem, členem představenstva se objevily skutečnosti, které nebylo možno před
zahájením realizace veřejné zakázky předvídat. Konkrétně se jedná o výskyt příhradových betonových
předepjatých vazníků SPP9 24/6, kdy tyto nosníky jsou situovány nad sálem a jevištěm. S ohledem na
zveřejnění článku „Výzva ČKAIT: Opakované havárie betonových předpínaných vazníku“
v odborném periodiku, kdy v rámci této výzvy jsou stavebníci informování o rizikových stavebních
prvcích, které skýtají značné riziko havárie. S ohledem na následné doporučení konzultovat další
postupy při práci s těmito prvky s odborníky byl o zhodnocení rizik požádán Kloknerův ústav s tím,
aby vytvořil stanovisko s doporučeným postupem, jak v dané situaci nadále postupovat. Kloknerův
ústav v rámci svého stanoviska doporučil následující postup: „Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se
domníváme, že bude rozhodně bezpečnější, rychlejší a v konečném důsledku i ekonomičtější u takto
exponované stavby, jakou je kulturní centrum s velkým pohybem osob, přistoupit rovnou k variantě
náhrady vazníků za nové a bezpečné řešení (nová konstrukce). Lze jistě uvažovat i o řešení zahrnující
zesílení, které plně nahradí původní předpětí. Nicméně tento návrh opět bude vycházet
z odhadovaných předpokladů a neznámých. Při úvahách nad dalším postupem je nezbytné také zvážit
podmínky údržby a kontroly stavu konstrukce, aby byla zaručena její dlouhodobá udržitelnost,
životnost a spolehlivost. V tomto konkrétním případě doporučujeme návrh na realizaci zcela nové
konstrukce střechy instalované na ponechané sloupy a s odstraněním stávajících vazníků.“ Na základě
těchto skutečností byl zhotovitel vyzván k ocenění změny, a to v souladu s článkem 7.5. Dle tohoto
článku bude, v případě prací a dodávek ve stávajícím rozpisu ceny neuvedených, vycházet dle ceníků
ÚRS Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, v aktuální cenové úrovni v době ocenění
snížené o 20%, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel obratem objednateli doručil své
stanovisko, ve kterém sděluje, že „V cenách ÚRS Praha snížených o 20% nejsme schopni takto velkou
zakázku realizovat“ a současně, s ohledem na ustanovení článku 7.5. Smlouvy o dílo „nedohodnou-li
se smluvní strany jinak“ žádá o odsouhlasení možnosti ocenit zmiňovaný rozpočet dle aktuálních
ceníků ÚRS. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozsáhlé vícepráce, které jsou z hlediska průběhu
rekonstrukce optimální a nutné zejména z důvodů bezpečnosti budoucích návštěvníků Kulturního
domu, a kdy je zapotřebí vzít v potaz zvýšené nároky na nutné změny z důvodu havarijního stavu
nosníků a rizika možného kolapsu celé konstrukce, Oddělení investic a rozvoje navrhuje Radě města,
aby určení ceny změny díla bylo zvoleno dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, tedy dle
ceníků ÚRS Praha, a.s. Tento postup je v souladu s § 222 Zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání
veřejných zakázek.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje ocenění víceprací, které nebylo možno předvídat před zahájením stavby s
názvem „Rekonstrukce kulturního domu Milovice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo ze
dne 17. 12. 2018 mezi objednatelem – Město Milovice, sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice,
zastoupeným Lukášem Pilcem, starostou města, IČO 002 39 453 a zhotovitelem – BFK servise a.s.,
sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, zastoupeným Ing. Jiří Fořtem, členem představenstva
– konkrétně se jedná o vícepráce spojené s výměnou předpjatých železobetonových střešních vazníků
– dle ceníků ÚRS Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, v aktuální cenové úrovni.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./472/2019

13. Elektronická úřední deska
K potřebě zmodernizovat a zefektivnit komunikaci Radnice s veřejností chce město instalovat
elektronickou úřední desku. Pro možnost provedení této modernizace předkládá Oddělení investic a
rozvoje města (dále jen „OIR“) Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem:
„Strategické řízení a rozvoj komunikace Města Milovice – elektronická úřední deska“
Předmětem plnění je koupě jednoho kusu elektronické úřední desky, a to včetně instalace (doprava,
osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody), aplikačního vybavení, napojení na
datový informační zdroj, oživení a nastavení dle specifikace
Na základě smluvního vztahu – objednávky bude, v souladu s § 43 zákona, zastupovat zadavatele při
provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky (s výjimkou
výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo
rozhodnutí o námitkách) společnost Allo Tender s.r.o., IČ 246 58 031, se sídlem Radlická 2000/3,
Smíchov, 150 00 Praha 5. Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (viz. odstavec Vztah
k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky. S ohledem na tuto skutečnost lze veřejnou zakázku 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
služby v hodnotě od 100 001,00 Kč do 500 000,00 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. V rámci výzvy č. 03_18_092
z Evropského sociálního fondu (EFS) prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost (OPZ) chce
město optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě také zvýšením kvality komunikace a
snížením administrativní zátěže související se správou různých komunikačních kanálů – bylo proto
požádáno o dotaci ve výši 400 000,- Kč. Výsledek vyřízení žádosti není v tuto chvíli znám.
Termín a místo plnění:
Kompletní předmět koupě bude dodán na základě výzvy objednatele k dodání a to do 30 kalendářních
dní, ode dne doručení výzvy. Jestliže nebude prodávající vyzván k plnění dle této smlouvy ve lhůtě do
6 měsíců od podpisu této smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy a bez
jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany na úhradu jakýchkoliv nákladů či ušlého zisku.
Místem plnění, tj. místem předání předmětu koupě je sídlo kupujícího.
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána 5 (pěti) dodavatelům (návrh seznamu
dodavatelů viz. Přílohy tohoto návrhu). Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky včetně
Obchodních podmínek viz. Přílohy tohoto návrhu.
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.
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.

Mgr. Ludmila Šimková

místostarostka města

2.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Kanceláře úřadu

3.

Ing. Martina Ošmyková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Lukáš Pilc

starosta města

2.

Marie Znamenáčková

asistentka Kanceláře úřadu

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 6171-6122 Elektronická úřední deska
vyčleněna částka 400 000,- Kč. Předpokládané náklady na realizaci nových webových stránek města
jsou ve výši 400 000,- Kč včetně DPH, tzn., že financování akce je zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje znění výzvy k podání nabídky včetně jejích Příloh na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Strategické řízení a rozvoj komunikace Města Milovice –
elektronická úřední deska“ která bude zadávána 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, 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./473/2019
14. Webové stránky města
K potřebě zmodernizovat a zefektivnit komunikaci Radnice s veřejností chce město realizovat nové
webové stránky města. Pro možnost provedení této modernizace předkládá Oddělení investic a rozvoje
města (dále jen „OIR“) Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem:
„Strategické řízení a rozvoj komunikace Města Milovice – webové stránky“
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a provoz oficiálních webových stránek města Milovice,
Knihovny, Městské policie a Informačního centra na technologické infrastruktuře dodavatele
s dostatečně zajištěnou konektivitou do internetu. Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele
zaškolit 20 odborných pracovníků formou semináře v místě dodávky (s délkou trvání minimálně 3
hodiny) a s možností následné konzultace podle potřeby. Na základě smluvního vztahu – objednávky
bude, v souladu s § 43 zákona, zastupovat zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících
se zadávacím řízením veřejné zakázky (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách) společnost Allo Tender
s.r.o., IČ 246 58 031, se sídlem Radlická 2000/3, Smíchov, 150 00 Praha 5. zhledem k předpokládané
hodnotě zakázky (viz. odstavec Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. S ohledem na tuto skutečnost lze veřejnou zakázku 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 služby v hodnotě od 100 001,00 Kč do 500 000,00 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. V rámci výzvy č. 03_18_092 z Evropského sociálního fondu (EFS) prostřednictvím
operačního programu Zaměstnanost (OPZ) chce město optimalizovat procesy a postupy ve veřejné
správě také zvýšením kvality komunikace a snížením administrativní zátěže související se správou
různých komunikačních kanálů – bylo proto požádáno o dotaci ve výši 400 000,- Kč. Výsledek
vyřízení žádosti není v tuto chvíli znám.

Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 120 kalendářních dní ode dne výzvy objednatele
k zahájení plnění.
Místem plnění je sídlo Objednatele, případně podle povahy plnění i sídlo Zhotovitele za součinnosti
Objednatele. Místem pro předání Díla a příslušné související dokumentace je sídlo Objednatele,
nedohodnou-li se v konkrétním případě Smluvní strany jinak.
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána 3 (třem) dodavatelům (návrh seznamu
dodavatelů viz. Přílohy tohoto návrhu). Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky včetně
Obchodních podmínek viz. Přílohy tohoto návrhu.
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.
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.

Mgr. Ludmila Šimková

místostarostka města

2.

Stanislav Melichar

radní města

3.

Ing. Martina Ošmyková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Lukáš Pilc

starosta města

2.

Miroslava Dlouhá

vedoucí Kanceláře úřadu

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 2141-5169 Vnitřní obchod: Nákup služeb
vyčleněna částka 400 000,- Kč. Předpokládané náklady na realizaci nových webových stránek města
jsou ve výši 400 000,- Kč včetně DPH, tzn., že financování akce je zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje znění výzvy k podání nabídky včetně jejích Příloh na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Strategické řízení a rozvoj komunikace Města Milovice –
webové stránky“ která bude zadávána 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, 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./474/2019
15. 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 provedení projekčních prací zadalo Oddělení investic a rozvoje (dále jen „OIR“)
veřejnou zakázku na zhotovení prováděcí dokumentace. Výzva byla zveřejněna 28. 8. 2019, lhůta pro
podání nabídek končila dne 17. 9. 2019 v 9:00 hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že v termínu pro
podání nabídek byla doručena pouze jedna nabídka – účastník CR Project s.r.o. se sídlem Pod Borkem
319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 270 86 135 s nabídkovou cenou 1 322 530,- Kč včetně DPH, což je
cena výrazně vyšší než byla předpokládaná cena zakázky. Vzhledem k uvedenému bylo zadávací
řízení Usnesením RM č. 453/2019 zrušeno bez udání důvodu. Vzhledem k výše uvedenému předkládá
Oddělení investic a rozvoje (dále jen „OIR“) Radě města ke schválení návrh na vypsání opakovaného
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.
Na základě smluvního vztahu – objednávky bude, v souladu s § 43 zákona, zastupovat zadavatele při
provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky (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.
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 180 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:
Vzhledem ke skutečnosti, že akce bude dokončena a fakturována v roce 2020, budou finanční
prostředky ve výši 1 200 000 Kč zahrnuty do rozpočtu pro rok 2020.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje znění Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Výběr zpracovatele PD pro stavební povolení a pro provádění
stavby pro akci – rekonstrukce ul. Italská“, 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./475/2019
16. Radnice Milovice - úpravy 2. a 3. NP
Rada města na svém jednání č. 26/2019 dne 21. 8. 2019 usnesením č. 384/2019 schválila znění Výzvy
k podání nabídky, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Radnice Milovice – úpravy 2. a 3. NP“ 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 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, kterou je možné 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. 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. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla
zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě
nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených
v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a jejích Přílohách. V souladu s usnesením
Rady města č. 384/2019 ze dne 21. 8. 2019 byla Výzva k podání nabídky, včetně jejích Příloh,
v souladu se Směrnicí, dne 30. 8. 2019 zveřejněná na Úřední desce MěÚ Milovice, nad rámec
Směrnice byla zveřejněna na Profilu zadavatele a zároveň byla zaslána těmto dodavatelům:
pořadové
číslo

Obchodní firma - název
/jméno a příjmení/

Sídlo, bydliště, místo podnikání

1

Apex Bohemia s.r.o.

Semtín 97, 533 53 Pardubice

2

BFK service a.s

3

DKK Stav s.r.o.

4

Oldřich Komorous

5

KONSIT a.s.

Komenského nám. 54, 281 44
Zásmuky
Cidlinská 920/4,
Liberec XV, 460 15 Liberec
Okružní 1083/42, 250 01 Brandýs
nad Labem
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ
647 88 440
271 55 153
273 49 187
158 36 410
186 30 197

Lhůta pro podání nabídek končila dne 26. 9. 2019 v 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve
stanovené lhůtě byly doručeny tři (3) obálky s nabídkami účastníků:
Pořadí
Účastník-obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČO
doručení
/jméno a příjmení
Okružní 1083/42, 250 02 Stará
1
Oldřich Komorous
158 36 410
Boleslav
2
DKK Stav s.r.o.
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV
273 49 187
Komenského nám. 54, 281 44
3
BFK service a.s
271 55 153
Zásmuky
Komise se na svém jednání sešla dne 26. 9. 2019 v 13:00 hodin
Hodnotící komise nejprve zkontrolovala, všechny tři doručené obálky s nabídkami účastníků jsou
řádně uzavřeny a zda jsou označeny názvem veřejné zakázky.
Po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že všechny doručené obálky s nabídkami
účastníků byly řádně uzavřeny a označeny názvem veřejné zakázky, a proto byly postoupeny
k dalšímu posouzení, respekt. hodnocení.
Hodnotící komise po otevření obálky účastníka pod pořadovým číslem doručení 1 konstatovala, že
obálka neobsahuje nabídku, ale pouze sdělení, že z kapacitních důvodů uchazeč o uvedenou zakázku
nemá zájem. Komise nabídku účastníka pod pořadovým číslem 1 vyřadila.
Tabulka vyřazených nabídek:
Pořadí
Účastník-obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČO
doručení
/jméno a příjmení
Okružní 1083/42, 250 02 Stará
1
Oldřich Komorous
158 36 410
Boleslav
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria stanoveného zadavatelem
v zadávacích podmínkách, kde hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena

ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení
všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek účastníků podle nabídkové ceny, to je od nejnižší
nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Účastník-obchodní firma - název/jméno a
IČ
Nabídková cena
nabídky příjmení/, sídlo, bydliště, místo podnikání
DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15
2 211 927,80 Kč vč.
Liberec XV
DPH
1
273 49 187
1 828 039,50 Kč bez
DPH
BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44
2 921 273,35 Kč vč.
Zásmuky
DPH
2
271 55 153
2 414 275,50 Kč bez
DPH
Hodnotící komise posuzovala nabídku s nejvýhodnější nabídkovou cenou s konstatováním, že nabídka
splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách týkající se kvalifikace,
obsahu nabídky a zpracování nabídkové ceny. Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít
smlouvu s účastníkem DKK Stav s.r.o., IČO 273 49 187, se sídlem Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec
XV, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 2 211 927,80 Kč včetně DPH (1 828 039,50 Kč bez DPH). Další účastník
podal pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, viz Přílohy. Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek,
se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a s jednotlivými nabídkami přijala usnesení:
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 2 000 000,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že akce bude ukončena a
fakturována v roce 2020, budou finanční prostředky ve výši 2 300 000 Kč zahrnuty do rozpočtu pro
rok 2020.
Nabídka na stavební práce je ve výši 2 211 927,80 Kč včetně DPH). Náklady na činnost TDI jsou
odhadovány ve výši cca 36 300,00 Kč včetně DPH. Celkové náklady akce jsou tedy ve výši cca
2 248 227,80 Kč včetně DPH tzn., že financování bude zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 9. 2019,
zpracované hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Radnice Milovice – úpravy 2. a 3. NP“, 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, 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, výběr dodavatele, kterým je účastník DKK
Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV, IČO 273 49 187, se sídlem Cidlinská 920/4, 460 15
Liberec XV, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 211 927,80 Kč včetně DPH (1 828 039,50 Kč bez DPH) a
splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Další účastník podal pro
zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Rozhodnutí
zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./476/2019

17. Veřejná zakázka ,,Oprava komunikace Armádní, Milovice" Návrh na schválení Výzvy k
podání nabídky
Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) předkládá návrh veřejné zakázky s názvem ,,Oprava
komunikace Armádní, Milovice“.
Předmětem plnění zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v provedení lokální opravy
povrchu komunikace ulice Armádní v Milovicích ve vybraných úsecích na pozemku parc. 1395, k. ú.
Benátecká Vrutice v levé části ve směru z centra, 1. část opravy – od křížení ulic Armádní a Višňová
po křížení ulic Armádní a Spojovací, 2. část opravy – od křížení ulic Armádní a Vrutická u Slunečního
Vrchu po objekt společnosti Švestka, v rozsahu podle projektové dokumentace a položkového Výkazu
výměr, oboje zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, IČO: 873 96 521, Hradešín 29, 282 01
Český Brod, ČKAIT č. 0011439 (Příloha č. 5 tohoto návrhu). Zakázka bude realizována na základě
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které bude vydávat příslušný silniční úřad,
tj. Odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem podle podmínek uvedených ve stanovisku Dopravního
inspektorátu Policie České republiky Nymburk. Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele
zajistit, před zahájením prací, v součinnosti se správci sítí vytyčení všech podzemních inženýrských
sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Všechna vyjádření správců sítí v zájmovém území a
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, budou předána vybranému dodavateli
(Příloha č. 6). Součástí plnění zakázky je rovněž zajištění přechodného dopravního značení
(dopravních značek) po dobu provádění prací, přičemž Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu
umístění provizorního dopravního značení zajistí zadavatel. Účastnící zadávacího řízení berou na
vědomí, že součástí povinností při plnění zakázky je i jejich spolupráce s technickým dozorem
zadavatele jako investora-stavebníka při práci na staveništi. 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. OIR navrhuje, aby byla zakázka 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 - lze tak zadávat zakázky na stavební práce
v hodnotě od 1 500 001,00 Kč do 6 000 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Směrnice“), s dodržením
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „ZZVZ“), tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům (návrh
Seznamu dodavatelů viz Příloha č. 3 tohoto návrhu), 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. Předpokládaný
termín plnění zakázky je říjen až listopad 2019, s délkou trvaní prací max. do 2 týdnů od jejich
zahájení. Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky, včetně jejích Příloh, viz Přílohy č. 1 a č.
2 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 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. Petra Košátková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise pozice
1. Miroslava Dlouhá

vedoucí Kanceláře úřadu

2. Milan Kraus

referent Oddělení investic a rozvoje

3. Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Podle Kontrolního rozpočtu - výkazu výměr dodaného zpracovatelem projektové dokumentace jsou
předpokládané náklady vyčísleny částkou ve výši cca 2 484 757,14 Kč včetně DPH (viz Příloha č. 5
tohoto návrhu). Lze předpokládat, že nabídková cena v rámci zadávacího řízení bude nižší. Náklady na
činnost TDI jsou odhadovány ve výši cca 12 100,00 Kč včetně DPH. Celkové předpokládané náklady
na provedení stavby jsou ve výši cca 2 496 857,14 Kč včetně DPH.Ve schváleném rozpočtu města na
rok 2019 je v položce 2212 – 5171Oprava a údržba zařazena částka ve výši 5 500 000,00Kč, čerpáno
je 43,1%, což je pro pokrytí této navrhované zakázky dostačující.
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 na stavební práce 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 názvem „Oprava komunikace Armádní, Milovice“, v
předloženém znění.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./477/2019
18. Návrh na schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy podle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní
policii ve znění pozdějších změn mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko
Na základě žádost obce Zbožíčko o uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona č. 553/1991Sb.
o obcí policii, mezi městem Milovice jako zřizovatelem Městské policie a obcí Zbožíčko o výkonu
služby strážníků MP Milovice na území obce Zbožíčko. Na základě této žádosti byl vyhotoven návrh
„Veřejnoprávní smlouvy“ mezi městem Milovice zastoupeném starostou Lukášem Pilcem a obcí
Zbožíčko zastoupení starostkou Mgr. Vlastou Stránskou, kdy Městská policie zřizovatele bude
vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii na
území obce Zbožíčko, a to v rozsahu 1 hodiny týdně za úhradu 26 000 Kč ročně. Částka je stanovena
s ohledem na náklady spojené s výkonem služby strážníků MP na základě veřejnoprávní smlouvy.
Návrh smlouvy byl předložen k revizi právnímu zástupci města Milovice a připomínky byly
zapracovány do znění veřejnoprávní smlouvy a následně byla doplněná smlouva odsouhlasena
starostkou obce Zbožíčko.
Vztah k rozpočtu:
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko o výkonu
oprávnění strážníků MP na území obce Zbožíčko nedojde k navýšení rozpočtu města na činnost MP,
na druhé straně paušální popletek hrazený obcí Zbožíčko pokryje náklady spojené s činností strážníků
na území obce Zbožíčko (zejména náklady na mzdy strážníků, PHM a další náklady s tím spojené) a
dojde ke zvýšení na příjmové stránce města, o částku za vybrané pokuty na území obce Zbožíčko.
Návrh usnesení:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 3a
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policie ve znění pozdějších změn a doplnění o výkonu úkonů

Městské policie na území obce Zbožíčko, která je přílohou tohoto usnesení, od nabytí právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje o vyslovení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./478/2019
19. Žádost o souhlas zřizovatele - účelový finanční dar
OŠKS předkládá radě města žádost p.o. ZŠ T.G.Masaryka o udělení souhlasu s přijetím účelového
finančního daru o.p.s. WOMEN FOR WOMEN v rámci charitativního projektu obědy pro děti.
Finanční dar ve výši do 63 080,- Kč bude použit výhradně k uhrazení stravného pro celkem 15 žáků ve
školním roce 2019/2020, v období od 1.10.2019 do 26.6.2020.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Přijetí účelového finančního daru p.o. ZŠ T.G.Masaryka v rámci charitativního
projektu o.p.s. Women for Women OBĚDY PRO DĚTI ve výši do 63 080,- Kč.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./479/2019
20. Zpravodaj Milovické ECHO - ceník a podmínky inzerce od 1.1.2020
OŠKS předkládá radě města návrh „Podmínky a ceník inzerce ve Zpravodaji Milovické ECHO“
s platností od 1.1.2020. Změnou cen inzerce dojde k navýšení cen u všech formátů nabízené inzerce. U
celostrany (formát A4) bude v případě zadní strany (na přání objednavatele) k stanovené ceně
připočten příplatek ve výši 25%. První inzerce bude vždy za plnou cenu požadovaného formátu. Dále
dojde k změnám při opakované inzerci, a to: 3-5 opakování 15% sleva, 6-11 opakování 25% sleva, 12
a více opakování 35% sleva. Zvýhodněné budou nestátní neziskové organizace s působností ve městě,
které budou mít inzerci do formátu 1/4 strany zdarma. Inzerce příspěvkových organizací města bude
rovněž zdarma. Nové podmínky a ceny inzerce byly projednány se členy redakční rady a zároveň byly
všem členům rozeslány e-mailem, bez připomínek. Změnou podmínek a cen dojde ke zkvalitnění a
zefektivnění této služby. Od září 2019 byl navýšen počet výtisků Zpravodaje Milovické ECHO na
6000 ks tak, aby se mohl doručit do všech domácností ve městě a zároveň byl i volně k dispozici v
Podatelně, VKZ a TIC města.
Vztah k rozpočtu:
Grafické zpracování, tisk a roznos Zpravodaje Milovické ECHO budou výdajem z rozpočtu města.
Ceny za inzerci pak příjmem do rozpočtu města Milovice.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Ceník a podmínky inzerce Zpravodaje Milovické ECHO od 1.1.2020 dle
předloženého návrhu s platností na dobu neurčitou.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./480/2019
21. Návrh člena školské rady ZŠ Juventa
OŠKS předkládá radě města návrh na jmenování člena školské rady p.o. ZŠ Juventa, Komenského
578, Milovice z důvodu oznámení JUDr. Kristýny Bukovské o okamžitém odstoupení z funkce člena
školské rady jako zástupce zřizovatele. Současně s tím je navrhováno odvolání dalšího člena Ing.
Vladimíra Vedrala. Navrhovanými členy školské rady jsou: Mgr. Ludmila Šimková - místostarostka a
Mgr. Ondřej Matouš - radní města.

Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města odvolává za zřizovatele, dle §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, JUDr. Kristýnu Bukovskou z funkce člena školské rady p.o. ZŠ Juventa,
Komenského 578, Milovice
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./481/2019
Návrh usnesení:
Rada města jmenuje za zřizovatele, dle §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, členem školské rady ZŠ Juventa Mgr. Ludmilu Šimkovou - místostarostku města
s platností do 31.10.2020
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./482/2019
Návrh usnesení:
Rada města odvolává za zřizovatele, dle §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Vladimíra Vedrala z funkce člena školské rady p.o. ZŠ Juventa,
Komenského 578, Milovice
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./483/2019
Návrh usnesení:
Rada města jmenuje za zřizovatele, dle §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, členem školské rady ZŠ Juventa Mgr.Ondřeje Matouše - radního města s
platností do 31.10.2020
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./484/2019
22. Žádost Target sport Milovice - převzetí záštity pana starosty nad akcí Milovická Míle
OŠKS předkládá žádost od Target sport Milovice, z. s. o záštitu pana starosty při pořádání sportovní
akce "Milovická míle". Jedná se již o 13. ročník této akce, je určena pro veřejnost a je naplánována na
sobotu 23. 5. 2020.
Vztah k rozpočtu:
Žádný.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje žádost organizace Target Sport Milovice o záštitu pana starosty nad akcí
„Milovická míle“, která je naplánována na sobotu 23. května 2020.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./485/2019
23. Komise pro kulturu, sport a školství
OŠKS předkládá Zápis č. 6/2019 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství (dále jen KKSŠ) ze
dne 18. 9. 2019. KKSŠ na svém jednání projednala žádosti 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 22 000 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Zápis č. 6/2019 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 18.
9. 2019,
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./486/2019
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 výši 22 000 Kč pro PragaCup, z. s. na akci "Milovice Cup", která se koná v termínech 23.
11., 30. 11. a 7. 12. 2019,
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./487/2019
Návrh usnesení:
Rada města neschvaluje 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" pro spolek Labská výzva, z. s. v plné výši z důvodu nedodržení lhůty (min. 60 dnů
před konáním akce) pro podání žádosti na jednorázovou akci dle Směrnice č. 6/2017 "Poskytování
dotací z rozpočtu města Milovice",
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./488/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OŠKS oslovit ředitelku Základní umělecké školy MgA. Romanu Matějkovou pro
vytvoření hudební znělky nebo výběru vhodné skladby k hlášení místního rozhlasu.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./489/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM prověřit stav skateparku z důvodu hlučnosti při jeho používání, zjistit
možnost pořízení protihlukového povrchu (nátěru) na kovové rampy a zároveň prověřit možnost jeho
přesunutí do míst bikrosové dráhy u ul. Školská a Mírová.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./490/2019
24. Občanská komise Boží Dar
Kancelář úřadu předkládá radním města zápisy č. 7/2019 ze dne 30. 7. 2019 a č. 8/2019 ze dne 28. 8.
2019 Občanské komise Boží Dar.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí zápisy č. 7/2019 ze dne 30. 7. 2019 a č. 8/2019 ze dne 28. 8. 2019
Občanské komise Boží Dar.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./491/2019

25. Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Kancelář úřadu předkládá Zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality č.
10/2019 ze dne 17. a 18. 9. 2019 konané v první části jako terénní porady po území města Milovice a
následně druhý den v zasedací místnosti radnice města Milovice.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
č. 10/2019 ze dne 17. a 18. 9. 2019
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./492/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje vypracovat projekt včetně cenové kalkulace a prověření
možnosti vybudování (dle přílohy č. 1 zápisu) přechodu pro chodce v místě nákresu, zúžení krajské
komunikace v tomto místě na 6m (dokreslení krajnice), opravu stávajících chodníků v místě přechodu
a instalaci tzv. chytrých semaforů dle nákresu, které by zároveň umožnily regulaci rychlosti na dané
komunikaci v situaci, kdy by byla překročena povolená rychlost
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./493/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. správy majetku města zajistit přesun směrových cedulí na Mirakulum a
místní část Mladá tak, aby navigovaly řidiče k Mirakulu a do Milovic po obchvatu, nikoliv středem
Benátecké Vrutice (dle přílohy č. 1 zápisu)
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./494/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd.správy majetku města vypracovat projekt a prověřit možnosti instalace
dopravního značení omezující rychlost na průjezdu obcí na 40 km/h (dle přílohy č. 1 zápisu)
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./495/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje v kooperaci s dopravními odborníky vypracovat projekt
včetně cenové kalkulace a prověřit možnosti vybudování řešení křižovatky ulice Armádní a Topolová
v Benátecké Vrutici, a to s ohledem na zvýšení bezpečnosti. Komisemi preferovanou variantou je
inteligentním semaforem řízená křižovatka rozšířená o odbočovací pruhy.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./496/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Ods. správy majetku města v součinnosti s Městskou policií prověření
oprávněnosti parkování podél krajské komunikace 272 na příjezdu do Benátecké Vrutice směrem od
obchvatu
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./497/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. správy majetku města zajistit realizaci vodorovného dopravního značení dle
návrhu (viz příloha č. 2 zápisu) křižovatky Mírová vs. 5. května
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./498/2019

Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. správy majetku města opětovně předložit návrh na zákaz průjezdu ulicí
Lesní od č. p. 1001 po Penzion Lesní a přikázaného směru jízdy při výjezdu z penzionu Lesní tak, aby
nebylo možné odbočit nahoru do ulice Lesní ke schválení DI Nymburk a následnému provedení
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./499/2019
Návrh usnesení:
Rada města předkládá Odd. investic a rozvoje města a Odd. správy majetku města předložené návrhy
v bodě 7) a 8) k projednání
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./500/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Městské policii zvýšit dohled nad dodržováním dopravních předpisů v ul. 5.
května, zejména tedy s ohledem na správné parkování s dostatečnou vzdáleností od křižovatky apod. a
na základě zjištění vypracovat monitorovací zprávu k dané lokalitě, která bude vycházet
z prováděných kontrol parkování a tuto následně předložit na jednání komise v listopadu 2019
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./501/2019
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje a Odd. správy majetku města informovat Komisi pro
dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality o plánovaných dopravně-bezpečnostních akcích, taktéž o
jejich průběhu a bude-li se jednat o návrhy, které byly zpracovány na základě podnětů komise, zasílat
je ke stanovisku před odesláním materiálů na DI PČR
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 (Melichar Stanislav)
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./502/2019

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 3. října 2019
Zápis byl ověřen podpisy dne: 7. října 2019

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

