Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 24
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 25/2020
konaného dne 24.06.2020 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. 25/2020
2 Vyhodnocení Záměru o výběru správce pozemku pro zajištění provozu parkoviště v ul.
Spojovací
3 Návrh na aktualizaci a doplnění dat do pasportu komunikací
4 Výměna oken a uvolnění finančních prostředků z bytového rezervního fondu
5 ,,Park Ostravská Milovice" - informační tabule
6 Vyhodnocení Záměru o pronájmu části pozemku parcelní č. 1753/1
7 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, mezi
Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 1774/390,
1774/1, 1775 a 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem
8 Ukončení pronájmu nebytových prostor 5.května 71
9 Změna nájemní smlouvy Maminky dětem
10 Řád veřejného pohřebiště
11 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
12 ZŠ TGM - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
13 Žádost o změnu Smlouvy na umístění reklamních zařízení
14 VZ - Nákup měřiče rychlosti silničních vozidel pro MP Milovice
15 Žádost o schválení zápisů do kroniky města
16 Stížnost na postup p.o. ZŠ T.G.Masaryka Milovice - odvolání
17 Žádost o revokaci usnesení - ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
18 Zápis č.6/2020 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 25/2020
1 Schválení programu jednání
2 Vyhodnocení Záměru o výběru správce pozemku pro zajištění provozu parkoviště v ul.
Spojovací
3 Návrh na aktualizaci a doplnění dat do pasportu komunikací
4 Výměna oken a uvolnění finančních prostředků z bytového rezervního fondu
5 ,,Park Ostravská Milovice" - informační tabule
6 Vyhodnocení Záměru o pronájmu části pozemku parcelní č. 1753/1
7 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, mezi

Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 1774/390,
1774/1, 1775 a 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem
8 Ukončení pronájmu nebytových prostor 5.května 71
9 Změna nájemní smlouvy Maminky dětem
10 Řád veřejného pohřebiště
11 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
12 ZŠ TGM - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
13 Žádost o změnu Smlouvy na umístění reklamních zařízení
14 VZ - Nákup měřiče rychlosti silničních vozidel pro MP Milovice
15 Žádost o schválení zápisů do kroniky města
16 Stížnost na postup p.o. ZŠ T.G.Masaryka Milovice - odvolání
17 Žádost o revokaci usnesení - ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
18 Zápis č.6/2020 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
19 Žádost o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání ZM Milovice
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./392/2020
2. Vyhodnocení Záměru o výběru správce pozemku pro zajištění provozu parkoviště v ul.
Spojovací
Usnesením č. 257/2020, Rady města č. 17/2020 ze dne 06. 015. 2020 bylo schváleno zveřejnění
Záměru o výběru správce pozemku pro zajištění provozu parkoviště v ul. Spojovací, jejímž
předmětem je zajištění provozu parkoviště ve vlastnictví města Milovice v ul. Spojovací, umístěného
na pozemku parc. č. 1416/15 v k. ú. Benátecká Vrutice v tomto znění:
ZÁMĚR O UZAVŘENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ A POŽÍVÁNÍ POZEMKU
parc.č. 1416/15 v k.ú. Benátecká Vrutice, na kterém je umístěno parkoviště v ul. Spojovací
Jedná se o pozemek parcelní č. 1416/15 jiná plocha, ostatní plocha v katastrálním území Benátecká
Vrutice, o celkové výměře 6 186 m2 v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, tak jak je zapsáno
na LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk
Předmětný pozemek se nachází v ul. Spojovací v Milovicích, jeho poloha je zakreslena do mapového
podkladu, který je součástí tohoto Záměru. Na pozemku se nachází 224 parkovacích míst tzv.
rezidentních míst, 7 parkovacích míst tzv. míst pro invalidy určených pro držitele průkazů ZTP a
ZTP/P a 24 parkovacích míst tzv. míst pro návštěvy určené pro veřejnost.
K uzavření Smlouvy o užívání a požívání pozemku se stanovují tyto podmínky:
- předmětný pozemek bude přenechán správci k provozování parkovacích stání hlídaných
bezpečnostní kamerou města Milovice,
- cena za užívání a požívání pozemku, kterou se správce zaváže hradit městu Milovice, bude stanovena
jako procento z celkového výtěžku získaného správcem z provozování parkovacích stání za kalendářní
měsíc, minimálně však 250.000 Kč včetně DPH za rok.
- správce se zavazuje provádět na své vlastní náklady běžnou údržbu, drobné opravy, čištění a úklid na
předmětu,
- správce je povinen pečovat o to, aby na předmětném pozemku nevznikla škoda, příp. odstranit
veškeré vady, které způsobí správce nebo ostatní osoby prodlévající na parkovišti se souhlasem
správce, popř. nahradit městu Milovice takto způsobenou škodu,
- správce se zavazuje zajistit 24 hodinovou servisní linku a telefonickou podporu, provozní řád
parkoviště a vést přehled uživatelů jednotlivých parkovacích stání,

- další podmínky a cena za poskytování služeb uživatelům jednotlivých parkovacích stání jsou
stanoveny takto:
a) Každé jedno parkovací stání bude na žádost vlastníka bytové jednotky domu č.p. 557, 559, 560
a 586 v ulici Spojovací vyhrazeno primárně pro právě jedno parkující vozidlo na tuto bytovou
jednotku.
b) Další neobsazené parkovací stání bude vyhrazeno pro žadatele o parkovací stání nejvýše pro
jedno parkující vozidlo na bytovou jednotku obytných domu v ulici Spojovací a Braniborská, a
to za podmínky, ze každé takto obsazené stání musí byt v případě potřeby, tedy za předpokladu,
ze není jiné volné či jinak obsazené parkovací stání (viz níže) k dispozici, uvolněno nejpozději
do 60 dnu od požádání vlastníka bytové jednotky z výše nadepsaných bytových domu (č.p. 557,
559, 560 a 586 ) o přidělení zpoplatněného parkovacího stání pro vozidlo, za předpokladu
splnění podmínky nejvýše jednoho parkujícího vozidla za tuto bytovou jednotku, právě pro
tohoto vlastníka bytové jednotky.
c) Celkový poplatek za každé jednotlivé stání v obou výše uvedených případech bude činit nejvýše
250 Kč včetně DPH za parkovací stání a kalendářní měsíc, vyjma stání pro invalidy, které bude
zpoplatněno částkou nejvýše 200 Kč včetně DPH za kalendářní měsíc.
d) Každé další zbylé neobsazené parkovací stání bude pro žadatele o parkovací stání zpoplatněno
částkou nejméně 500 Kč včetně DPH za parkovací stání kalendářní měsíc, popř. částkou
nejméně 50 Kč včetně DPH za parkovací stání a jeden den s tím, že každé toto stání musí byt v
případě potřeby (tedy za předpokladu, že není jiné volné parkovací stání k dispozici) uvolněno
nejpozději do 60 dnů od požádání vlastníka bytové jednotky z výše nadepsaných bytových
domu (č.p. 557, 559, 560 a 586) o přidělení parkovacího stání pro vozidlo za předpokladu
splnění podmínky nejvýše jednoho parkujícího vozidla za tuto bytovou jednotku, právě pro
tohoto vlastníka.
e) Min. 3 vyhrazená parkovací stání pro možnost umístění vozidla, které tvoří překážku silničního
provozu, popř. jiné potřeby města Milovice
- smlouva o užívání požívání pozemku bude uzavřena na dobu neurčitou.
Připomínky, námitky a nabídky posuzuje a vyhodnocuje Rada města, o uzavření Smlouvy rovněž
rozhoduje Rada města.
Záměr byl zveřejněn dne 14. 05. 2020 a v termínu do 29. 05. 2020 v 11:30 pro podání námitek a
nabídek byly doručeny dvě námitky a dvě nabídky.
Jednotlivé námitky, které byly doručeny (přikládáme přílohou):
1. Námitka k záměru doručena p. [osobní údaj odstraněn] (29.5.2020 v 07:02 hod.)
2. Námitka k záměru doručena [osobní údaj odstraněn] (29.5.2020 v 11:28 hod.)
Jednotlivé nabídky, které byly doručeny (přikládáme přílohou):
1. Nabídku na zajištění provozu parkoviště doručil p. Martin Hofmann (28.5.2020 ve 12:57 hod.)
2. Nabídku na zajištění provozu parkoviště doručil Mgr. Zdeněk Milata (29.5.2020 v 11:28 hod.)
Vztah k rozpočtu:
Bude příjmem do rozpočtu města částkou z celkového výtěžku získaného správcem za kalendářní
měsíc, a to dle vybrané nabídky.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí doručené námitky a nabídky k záměru Záměr o uzavření smlouvy o
užívání a požívání pozemku parc.č. 1416/15 v k.ú. Benátecká Vrutice, na kterém je umístěno
parkoviště v ul. Spojovací ve znění schváleném usnesením RM/257/2020 ze dne 6.5.2020
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./393/2020

Návrh usnesení:
Rada města ukládá Oddělení správy majetku města předložit námitky k vyjádření právnímu zástupci
města.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./394/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá oddělení správy majetku města svolat jednání se zástupci SVJ bytových domů, pro
která jsou zkolaudovaná parkovací místa na předmětu záměru a dále s občany či jejich zástupci, kteří
projevili zájem o volná parkovací místa na předmětu záměru.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./395/2020
3. Návrh na aktualizaci a doplnění dat do pasportu komunikací
V minulém roce došlo k modernizaci zastaralé nepodporované verzi a upgrade systému GIS T-WIST
(geografický interaktivní systém), který umožnil v nové verzi editovat.
Součástí tohoto upgrade nebyla aktualizace dat v pasportech. Město v současné době disponuje daty
jako jsou atributy existujících a zaniklých objektů, komunikací, chodníků dopravního značení,
mobiliáře z roku 2014. Zatřídění místních komunikací (MK), linie silničních úseků a liniové úseky
chodníků neodpovídá a není ve správném provedení, v souladu se zákonem 13/1997 Sb. a vyhláškou
104/1997, Sb, které zatřídění komunikací do tříd stanovuje. Dále pak vznikají potíže v zastaralých
datech, např. při práci projektantů zpracovávající studie projektové dokumentace v technických
mapách, ve věci určování typů místních komunikací v součinnosti s policií, a nebo silničním správním
úřadem.
Důvodem předložení zprávy je návrh na aktualizaci a doplnění dat pasportu komunikací, chodníků,
dopravního značení a dešťových vpustí města Milovice. Jedná se o zdokumentování stávajících
pozemních komunikací včetně jejich technických objektů ve správním území města Milovice do
formy digitálních dat a jejich implementace do aplikačního vybavení GIS zadavatele T-WIST Pasport
komunikací, které bude sloužit pro správu, vedení a využívání dat.
Sběr nových dat by proběhl se stávajícími průjezdní a pochozí prohlídkou v terénu, pořízení
fotodokumentace její vložení ke grafickým objektům. Na základě této fotodokumentace pak budou
provedeny následující činnosti:
• Kontrola souladu stávajících dat v pasportu v terénu a v mapě, provedení úprav nebo doplnění
podle zjištění se skutečností v terénu
• Na základě existujících podkladů města týkajících se změn nebo nové výstavby bude pasport
doplněn o nové objekty, včetně naplnění databáze
• V případě existence dokumentů stanovení místní úpravy provozu, budou tyto dokumenty
vloženy k příslušným objektům dopravního značení jako dokumenty
Oddělení správy majetku města (OSM) nechalo zpracovat cenovou nabídku na aktualizaci dat od
společnosti Melies s. r. o., konkrétně od pana Ing. Petr Borového, který spolupracuje se společností TMapy a činností se sběrem dat do pasportů se zabývá dlouhé roky. Společnost Melies s.r.o. byla
založena v roce 2000 a zabývá se poradenskou činností v oblasti správy komunikací a dalších
navazujících činností. Melies s.r.o. vychází ze znalosti problematiky a zohledňuje specifika týkající se
správy komunikací. Cenová nabídka byla doručena ve výši 156 090,00 Kč, včetně DPH. Cenovou
nabídku předkládáme.
Vztah k rozpočtu:
Předpokládané náklady na zpracování aktualizace dat v pasportu komunikací ve výši 156 090,00 Kč
budou hrazeny z položky Silnice 2212/5169 Nákup služeb.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje návrh na aktualizaci a doplnění dat pasportu komunikací, chodníků, dopravního
značení a dešťových vpustí města Milovice. Jedná se o zdokumentování stávajících pozemních
komunikací včetně jejich technických objektů ve správním území města Milovice do formy digitálních

dat a jejich implementace do aplikačního vybavení GIS zadavatele T-WIST Pasport komunikací, které
bude sloužit pro správu, vedení a využívání dat.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./396/2020
4. Výměna oken a uvolnění finančních prostředků z bytového rezervního fondu
OSM předkládá Radě města podnět ke schválení výměny oken v bytových domech v ulici Topolová
594-599, 614 a 615. Okna se nadměrně rosí a tím nájemníkům vzniká v bytech plíseň. Rosení oken je
dlouhodobou záležitostí a finanční požadavek na tuto výměnu předkládalo OSM do opakovaně. Na
základě cenové nabídky předkládáme předběžnou cenu za provedení výměny (viz příloha). Výměna
oken by mohla být provedena i etapově. Bohužel původní návrh na výměnu oken spolufinancovaných
ze státní dotace je nereálné, neboť dle sdělení administrátora dotací SFŽP jsou prostředky na
zateplování bytových domů vyčerpány a v dalším programovacím období není již s podporou těchto
projektů počítáno. Financování výměny oken by bylo tedy možno provést z rozpočtu na opravy bytů
z položky 3612 3171, nebo lze hradit i z bytového rezervního fondu, ve kterém je v současné době 24
mil. Kč. Výměnou oken by došlo ke zlepšení technického stavu budov. Vzhledem k velkému objemu
peněz by musela být zadána veřejná zakázka na výměnu oken. Z tohoto důvodu je Radě města
předkládán návrh na schválení uvolnění částky cca 6 mil. Kč z rezervního fondu. Veřejná zakázka na
výměnu oken bude zadána po schválení uvolnění částky z rezervního fondu.
Vztah k rozpočtu:
V případě schválení bude rozpočet dotčen částkou za výměnu oken. Financováno bude z rezervního
fondu.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci o stavu oken v bytových domech v ul. Topolová 594-596,597599,614-615
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./397/2020
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na výměnu oken
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./398/2020
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí s financováním výměny oken z rezervního fondu a doporučuje ZM schválit
uvolnění částky na tuto výměnu z rezervního bytového fondu.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./399/2020
5. ,,Park Ostravská Milovice" - informační tabule
Na základě zpracované studie s názvem ,,Park Ostravská Milovice“ navrhuje Oddělení investic a
rozvoje (dále jen OIR) výrobu 3 kusů informačních tabulí pro informování občanů o připravované
akci. Informační tabule by byly umístěny podél cesty u divokých koní u ulice Ostravská. Z tohoto
důvodu OIR poptalo možnost tisku o rozměrech: šířka 1950 x výška 1350 mm společnost Tecno Plus,
s.r.o., U Tvrze 77/35, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 61061085, s provozovnou Topolová 841, 289
24 Milovice. Cenová nabídka je ve výši 14 749 Kč včetně DPH. Druhá poptaná společnost je Beire
s.r.o., Manželů Dostálových 1436, 198 00 Praha, IČ: 072 57 830 s provozovnou Ostravská 777, 289
23 Milovice. Jejich navrhovaná cena je 16 930 Kč včetně DPH. Pro výrobu dřevěné konstrukce včetně
dopravy a montáže OIR oslovilo společnost TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov,
IČ: 481 52 587. Cenová nabídka je ve výši 55 961 Kč včetně DPH. Další poptávka byla zaslaná panu
Dušanu Svátkovi podnikající fyzické osobě se sídlem Průběžná 604, 289 24 Milovice, IČ: 619 06 158.

Doručená cenová nabídka je ve výši 33 000 Kč včetně DPH. Po výběru nejlevnějších nabídek by
jedna informační tabule stála 15 916 Kč včetně DPH, 3 kusy 47 749 Kč včetně DPH. V přílohách
přikládáme vybrané fotografie. Nadpis bude: PŘIPRAVUJEME PRO VÁS …
Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je v položce 6171 – 5137 Činnost místní správy – Drobný
hmotný dlouhodobý majetek, položka ve výši 1,5 mil. Kč, což je pro pokrytí nákladů na tisk a výrobu
tabulí dostačující.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výrobu a montáž 3 kusů informačních tabulí na připravovanou akci s názvem
,,Park Ostravská Milovice“ s rozmístěním podél cesty u divokých koní u ulice Ostravská. Grafické
zhotovení provede společnost Tecno Plus, s.r.o., U Tvrze 77/35, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ:
61061085, s provozovnou Topolová 841, 289 24 Milovice za cenu 14 749 Kč včetně DPH, výrobu
dřevěné konstrukce včetně dopravy a montáže provede pan Dušan Svátek (podnikající fyzická osoba)
se sídlem Průběžná 604, 289 24 Milovice, IČ: 619 06 158 za cenu 33 000 Kč včetně DPH. Celkové
náklady na výrobu a montáž 3 kusů informačních tabulí budou ve výši 47 749 Kč včetně DPH.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./400/2020
6. Vyhodnocení Záměru o pronájmu části pozemku parcelní č. 1753/1
Usnesením č. 329/2020 RM č. 20/2020, ze dne 27. 05. 2020 bylo schváleno zveřejnění Záměru o
pronájmu části místní komunikace (chodníku) na pozemku parcelní č. 1753/1 ostatní plocha,
v katastrálním území Milovice nad Labem o výměře 20 m2, v předloženém znění. Záměr byl zveřejněn
dne 02. 06. 2020 a v termínu pro podání nabídek nebyla doručena žádná námitka.
Vztah k rozpočtu:
Nájemné příjmem rozpočtu města pro rok 2020 a to částkou 1206 Kč. V dalších letech pak 1665 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu části místní komunikace (chodníku) na pozemku
parcelní č. 1753/1 ostatní plocha, v katastrálním území Milovice nad Labem o výměře 20 m2,
v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./401/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM uzavřít Smlouvu o pronájmu části místní komunikace (chodníku) na
pozemku parcelní č. 1753/1 ostatní plocha, v katastrálním území Milovice nad Labem o výměře 20
m2, v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./402/2020
7. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, mezi Městem
Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 1774/390, 1774/1, 1775 a
1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Společnost ELMEP s.r.o., IČ 264 61 811, se sídlem Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 556,
okres Mělník, PSČ 278 01, na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., v souladu
s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice, č.j. OSM/4894/2020/Kra ze dne 17. 6. 2020
(kopie Vyjádření viz Příloha č. 1) k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Mladá, Rakouská
kNN č.p. 686“, číslo stavby IV-12-6026477, předložila Oddělení správy majetku města návrh na
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví města
Milovice parc.č. 1774/390, 1774/1, 1775 a 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice

(jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou
oprávněnou).
Jedná se o vybudování nové kabelové přípojky NN, pro objekt č.p. 686, vzhledem k navýšení příkonu
hlavního jističe, napojené na stávající distribuční soustavu ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
Navrhovaná trasa kabelového vedení je patrná z mapových podkladů, tj. Snímek z katastrální mapy a
Situační výkres (viz Příloha č. 2).
Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných pozemků umístit
výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako součást zařízení distribuční
soustavy NN.
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 m 2 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.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 199 bm (z toho cca 7 bm uložení do komunikace a cca
192 bm uložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle
Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady
na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru
nemovitostí).
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit.
Vztah k rozpočtu:
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene, v předpokládané výši cca 29 600,00 Kč bez DPH
(přesná částka bude stanovena podle Geometrického plánu po dokončení stavby), bude příjmem do
rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost
realizace stavby „Milovice, Mladá, Rakouská kNN č.p. 686“, číslo stavby IV-12-6026477, na
pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1774/390, 1774/1, 1775 a 1776/1 v k.ú. Milovice nad
Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako budoucí
stranou oprávněnou), za těchto podmínek:
•ve smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby
dodrží podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice, č.j. OSM/4894/2020/Kra
ze dne 17. 6. 2020,
•Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
•vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně
budou pozemky (respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,
•zřízení věcného břemene bude úplatné,
•jednorázová finanční úplata 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 zařízení distribuční soustavy a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění
plochy postavením nadzemních částí zařízení distribuční soustavy (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 nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady
na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru
nemovitostí).
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./403/2020
8. Ukončení pronájmu nebytových prostor 5.května 71
Na OSM byla doručena žádost MUDr. Miloslava Vojíře, IČ 05872600, 5. května 71, Milovice o
ukončení pronájmu nebytových prostor umístěných v budově ul. 5. května 71, Milovice a
využívaných jako stomatologická ordinace, a to ke dni 30.09.2020, kdy uplyne smlouvou sjednaná tří
měsíční výpovědní lhůta. OSM proto předkládá Radě města ke schválení ukončení pronájmu shora
uvedených prostor.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet bude ponížen o příjem z pronájmu nebytového prostoru
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor na adrese 5. května 71, Milovice
využívaných jako stomatologická ordinace MUDr. Miloslavem Vojířem, IČ 05872600, 5. května 71,
Milovice, a to po uplynutí výpovědní lhůty ke dni 30.09.2020
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./404/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Odd. SMM zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu a předání předmětného
nebytového prostoru zpět pronajímateli
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./405/2020
9. Změna nájemní smlouvy Maminky dětem
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM ) předkládá Radě města žádost organizace Maminky
dětem, z.s., se sídlem Komenského 581, Milovice, zast. Mgr. Petrou Dobiášovou o provedení změny
stávající nájemní smlouvy na nebytové prostory umístěné v budově Komenského 581. Jedná se o
vyjmutí dvou místností (2.02. a 2.03 –technické místnosti), které organizace nevyužívá. Jedná se o
prádelnu, která byla zřízena pro Mateřskou školu U Veverek a kterou využívá a o technickou místnost
v níž je umístěn záložní zdroj celkem 16,45 m2, naproti tomu by chtěla paní Dobiášová dopsat do
smlouvy chodbičku, která je mezi dvěma místnostmi ( 1.07. a 1.09 a je spojnicí do místnosti 1.03) a je
označena jako 1.08, o výměře 3,06 m2. Dále by měli zájem využívat prostor v suterénu označený jako
0.34 – sklad, o výměře 37,7 m2. Z této místnosti by vytvořili sklad a keramickou dílnu. Přístup do
keramické dílny by byl pouze zadními dveřmi budovy. Návštěvníci by nevstupovali přes jídelnu,
kterou využívá MŠ U Veverek. Rozdíl mezi současným užívaným prostorem a nově užívaným by
bylo 24,31 m2.
OSM doporučuje Radě města schválit:
1. vyjmutí neužívaných prostor z nájemní smlouvy a uzavřít dodatek k této smlouvě. Nájemné se
nezmění
2. schválit zveřejnění záměru na pronájem sklepních prostor označených jako 0.34 o výměře
37,70 m2 za nájemné 300 Kč/ měsíčně

Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje úpravu uzavřené nájemní smlouvy, a to vyjmutím dvou místností označených
v nájemní smlouvě jako 2.02 a 2.03 – technické místnosti o celkové výměře 16,45 m2, které
organizace nevyužívá, a doplnění o místnost 1.08 – spojovací chodbička mezi místnostmi 1.09 a 1.03
o výměře 3,06 m2 s tím, že nájemné zůstane ve stejné výši, a to formou uzavření dodatku k nájemní
smlouvě
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./406/2020
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje přidělení nebytových prostor umístěných v suterénu budovy Komenského 581,
označených jako 0.34 o výměře 37,7 m2, které budou využívány jako sklad a keramická dílna, s tím,
že organizace Maminky dětem si zajistí potřebná povolení k provozování této činnosti v nebytovém
prostoru a případné úpravy provede zcela na své náklady bez finančního požadavku na město
Milovice, a to i po skončení pronájmu.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./407/2020
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor umístěných v suterénu
budovy Komenského 581, označených jako 0.34 o výměře 37,7 m2, které budou využívány jako sklad
a keramická dílna za podmínek uvedených v Záměru na pronájem nebytových prostor
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./408/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne
31.10.2018, ve kterém budou zohledněny změny dle odst. I.) tohoto návrhu
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./409/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor umístěných v suterénu
budovy Komenského 581 v předloženém znění
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./410/2020
10. Řád veřejného pohřebiště
Ekonomické oddělení předkládá členů rady města návrh nového Řádu veřejného pohřebiště na základě
novely zákona o pohřebnictví č.256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví v
přechodných ustanoveních, že provozovatelé pohřebišť jsou povinni uvést řád veřejného pohřebiště do
souladu se zákonem do 3 let ode den nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 9. 2020. Řád veřejného
pohřebiště byl zpracován podle vzoru zaslaného Krajským úřadem Středočeského kraje. Dle zákona
byl návrh Řádu veřejného pohřebiště zaslán k odsouhlasení na Krajský úřad, který vydal dne 19. 5.
2020 Souhlas ke změně řádu veřejného pohřebiště města Milovice. V článku 3 odstavce 2 je uvedeno,
že doplňkové služby prováděné na veřejném pohřebišti pro město Milovice provádí pohřební služba
Lysá nad Labem na základě smluvního vztahu. V příloze předkládáme ke schválení i návrh této
Příkazní smlouvy mezi Městem Milovice a panem Miroslavem Pšeničkou, který byl zpracován
právním zástupcem města.

Vztah k rozpočtu:
Nesouvisí s rozpočtem
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./411/2020
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Milovice a Miroslavem Pšeničkou v
předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./412/2020
11. Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
Kancelář úřadu předkládá členům rady města zápis Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a
zeleň č. 4/2020 ze dne 15. 6. 2020.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí zápis Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň č. 4/2020
ze dne 15. 6. 2020.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./413/2020
12. ZŠ TGM - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
OŠKS předkládá radě města návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací O2, Za
Broumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a Základní školou T.G.Masaryka Milovice, p.o., Školská 112, 289
23 Milovice. Předmětem smlouvy je příspěvek ve výši 71 600 Kč na podporu osvěty, vzdělávací
aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění nových technologií do výuky v
ČR. Nadační příspěvek bude poskytnut základní škole bezhotovostním převodem na účet k pokrytí
nákladů vynaložených v souvislosti s projekty v době od 1.9.2020 do 30.6.2021.
Vztah k rozpočtu:
nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací O2, Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a Základní školou T.G.Masaryka Milovice, p.o., Školská 112, 289
23 Milovice.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./414/2020
13. Žádost o změnu Smlouvy na umístění reklamních zařízení
Na Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) [osobní údaj odstraněn] , vedoucí provozů
Nymburk a Milovice spol. Českomoravský beton, a.s., doručil žádost o změnu ve Smlouvě na
umístění reklamních zařízení (dále jen smlouva). Společnost Českomoravský beton, a.s., má od roku
2008 uzavřenou smlouvu s městem Milovice na pronájem šesti (6) sloupů veřejného osvětlení (dále
jen sloupy) za účelem umístění reklamních zařízení. Jedná se o sloupy:
č. 439289 (původně č. 3153 ul. Družstevní),
č. 447956 (původně č. 4123 ul. Armádní u Penny),
č. 441107 (původně č. 4105 křižovatka ul. Armádní x ul. Topolová k Benetu),
č. 437615 (původně č. 227 ul. Na Pahorku),

č. 448163 (původně č. 4105 křižovatka ul. Armádní x ul. Lesní),
č. 446309 (původně bez čísla, zapsán ve smlouvě jako sloup VO v Benátecké Vrutici, směr Benátky
nad Jizerou.
Důvodem žádosti je přesunutí reklamního zařízení ze sloupu č. 446309 v Benátecké Vrutici na silnici
II/272 na sloup č. 477798 (silnice II/272 výpadovka směr Jiřice a na Benátky nad Jizerou).
OSM navrhuje, uzavřít ke stávající Nájemní smlouvě Dodatek č. 3, který upraví článek II. - Předmět
smlouvy, a to tak, že předmětem smlouvy budou tyto sloupy:
č. 439289 (původně č. 3153 ul. Družstevní) 0,6 m x 1 m,
č. 447956 (původně č. 4123 ul. Armádní u Penny) 0,6 m x 1 m,
č. 441107 (původně č. 4105 křižovatka ul. Armádní x ul. Topolová k Benetu) 0,6 m x 1 m,
č. 437615 (původně č. 227 ul. Na Pahorku) 0,6 m x 0,5 m,
č. 448163 (původně č. 4105 křižovatka ul. Armádní x ul. Lesní) 0,6 m x 0,5 m,
č. 477798 (silnice II/272 výpadovka směr Jiřice a na Benátky nad Jizerou) 0,6 m x 1 m.
Protože reklamní panely mají různé rozměry a od kterých se odvíjí cena, bude upraven i článek IV. –
Nájemné a způsob úhrady nájemného, a to tak, že nájemné bude stanoveno dle Záměru na dlouhodobý
pronájem sloupů veřejného osvětlení pro účely umístění reklamních zařízení na katastrálním území
Milovice nad Labem a Benátecká Vrutice, tj. 1 200 Kč/ročně (100 Kč/měsíc) + zákonná sazba DPH
při rozměru 0,6 m x 0,5 m, 2 400 Kč/ročně (200 Kč/měsíc) + zákonná sazba DPH při rozměru 0,6 m x
1 m. Ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. Návrh Dodatku č. 3,
přikládáme.
Vztah k rozpočtu:
Nájemné ve výši 12 000 Kč za pronájem sloupů VO bude příjmem do rozpočtu města.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavřít Dodatek č. 3 ke stávající Nájemní smlouvě o pronájem sloupů
veřejného osvětlení, který upraví článek II. - Předmět smlouvy, a to tak, že předmětem smlouvy bude
nově sloup č. 477798 (silnice II/272 výpadovka směr Jiřice a na Benátky nad Jizerou 0,6 m x 1 m
výměnou za sloup č. 446309 (původně bez čísla, zapsán ve smlouvě jako sloup VO v Benátecké
Vrutici, směr Benátky nad Jizerou.
Dále bude upraven i článek IV. – Nájemné a způsob úhrady nájemného, a to tak, že nájemné bude
stanoveno dle Záměru na dlouhodobý pronájem sloupů veřejného osvětlení pro účely umístění
reklamních zařízení na katastrálním území Milovice nad Labem a Benátecká Vrutice, tj. 1 200
Kč/ročně (100 Kč/měsíc) + zákonná sazba DPH při rozměru 0,6 m x 0,5 m, 2 400 Kč/ročně (200
Kč/měsíc) + zákonná sazba DPH při rozměru 0,6 m x 1 m.
Oba v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./415/2020
14. VZ - Nákup měřiče rychlosti silničních vozidel pro MP Milovice
Rada města na svém jednání č. 16/2020 dne 29.4.2020 usnesením č.243/2020 schválila zveřejnění
Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, Seznam dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva
k podání nabídky a 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 malého rozsahu na
dodávky názvem „Nákup měřiče rychlosti pro Městskou policii“ zadávané 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, vše v předloženém znění. Předmětem plnění
zakázky je dodávka zařízení pro měření rychlosti silničních vozidel dle technické specifikace. Místem
plnění zakázky je budova Radnice, nám. 30. června 508, město Milovice. Předpokládaný termín
zahájení plnění je červen 2020. Požadovaný termín dodání dodávky je do 8 týdnů. Podle předmětu
plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky, která je 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 (dále jen „Směrnice“), 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. Dne 13.5.2020 byla výzva k podání nabídky, v souladu se
Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:
Pořadové
číslo

Obchodní firma - název
/jméno a příjmení/
ATS – TELCOM PRAHA
a.s.

Sídlo, bydliště, místo podnikání

IČO

Nad elektrárnou 1526/45,
618 60 409
106 00 Praha 10 - Michle
Kořenského 1664/25,
2
CAMEA, spol. s r.o.
607 46 220
621 00 Brno - Řečkovice
Vrchlického 1063,
3
DOSIP, s.r.o.
269 16 916
674 01 Třebíč
Žirovnická 3133/6,
4
LAVET, s.r.o.
262 35 609
106 00 Praha 10 - Záběhlice
Letecká 1110,
5
RAMET a.s.
256 38 891
686 04 Kunovice
Lhůta pro podání nabídek končila 21.5.2020 v 11:30 hod. v sídle zadavatele, ve stanovené lhůtě byly
doručeny obálky se dvěma nabídkami (2). Jedna (1) obálka s nabídkou od účastníka zadávacího řízení
(dále jen „účastník“), který je zapsán v Seznamu účastníků zadávacího řízení (kopie Seznamu viz
Příloha této Zprávy) a jedna (1) obálka s nabídkou od účastníka, který nebyl osloven.
Pořadí
Účastník-obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČO
doručení
/jméno a příjmení
Nad elektrárnou 1526/45,
1
ATS – TELCOM PRAHA a.s.
618 60 409
106 00 Praha 10
Platnéřská 88/9,
2
SORNECO s.r.o.
243 04 778
110 00 Praha 1
Komise se na svém jednání sešla dne 21.5. 2020 ve 13:00 hodin
Hodnotící komise nejprve zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami účastníků jsou řádně
uzavřené a zda jsou označené názvem veřejné zakázky.
Po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že doručené obálky s nabídkami účastníků byly
řádně uzavřené a označené názvem veřejné zakázky, a proto byly postoupeny k dalšímu posouzení.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách
stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě výhodná nabídková cena včetně DPH, při
dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách tj. ve Výzvě k podání
nabídky, v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.
Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovými cenami, do Protokolu o otevírání obálek (viz Příloha).
Po posouzení úplnosti nabídek hodnotící komise konstatovala:
Hodnotící komise konstatovala, že doručené nabídky obsahují doklady požadované zadavatelem, kdy
současně z nich vyplývá i splnění minimální technické specifikace stanovené zadavatelem
v zadávacích podmínkách.
V této souvislosti hodnotící komise dále konstatovala, že technická specifikace stanovená zadavatelem
v zadávacích podmínkách není dostatečně specifikována, co do bližší konkretizace požadovaného
plnění, neboť z obsahu nabídek jednotlivých účastníků vyplývá diametrální rozdíl mezi těmito
účastníky nabízeným plněním (technickými vlastnostmi nabízeného plnění). Z tohoto důvodu
hodnotící komise dá zadavateli ke zvážení, zda nezrušit toto zadávací řízení bez udání důvodů
v souladu s bodem 13.2 Výzvy k podání nabídky a dále po úpravě zadávacích podmínek, co do bližší
technické specifikace požadovaného plnění, zahájit nové zadávací řízení.
1

Vztah k rozpočtu:
Podle Kontrolního rozpočtu - výkazu výměr jsou předpokládané náklady na nákup měřiče rychlosti
vyčísleny částkou ve výši cca 420 000,00 Kč včetně DPH. Lze předpokládat, že nabídková cena

v rámci zadávacího řízení bude nižší. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je v položce 53116122 Nákup měřiče rychlosti silničních vozidel zařazena částka ve výši 420 000,00 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města rozhoduje o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Nákup měřiče rychlosti silničních vozidel pro Městskou policii Milovice“, zadávané
v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnice 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.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./416/2020
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Opakované vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky s názvem „Nákup měříče rychlosti silničních vozidel pro Městskou policii Milovice“,
která bude zadávána s přesnější technickou specifikací, 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“), 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.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./417/2020
15. Žádost o schválení zápisů do kroniky města
OŠKS předkládá radě města žádost kronikářky města paní Mgr. Veroniky Brynychové ve věci
schválení zápisu do městské kroniky za rok 2019. Zápis přílohou.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Rada města schvaluje žádost kronikářky města, paní Mgr. Veroniky
Brynychové ve věci zápisu do kroniky města Milovice za roku 2019, dle přílohy.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./418/2020
16. Stížnost na postup p.o. ZŠ T.G.Masaryka Milovice - odvolání
OŠKS předkládá radě města vyjádření právního zástupce ve věci odvolání nadřízeného subjektu proti
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, které zaslala ředitelka p.o. ZŠ T.
G.Masaryka, Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice paní Mgr. Lada Flachsové žadatelce [osobní
údaj odstraněn] Cvikov na stížnost ze dne 11. května 2020. Stížnost se týkala postupu při vyřizování
žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Rozhodnutí o odvolání, které bude zasláno na adresu žadatelky: [osobní údaj
odstraněn] Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./419/2020

17. Žádost o revokaci usnesení - ukončení nájmu bytu v ul. Průběžná
Rada města na svém jednání č. 8/2020 dne 03.06.2020 svým usnesením č. 341/2020 rozhodla o
podané žádosti paní [osobní údaj odstraněn] a to ve věci ukončení nájmu k přidělenému [osobní údaj
odstraněn] . Žádost se týkala ukončení nájmu bez výpovědní lhůty ke dni 30.06.2020, a to z
rodinných důvodů. Rada města rozhodla o ukončení nájmu po dodržení výpovědní lhůty, t.z. k datu
30.09.2020. Paní [osobní údaj odstraněn] s usnesením Rady města nesouhlasí, a proto se obrací
s žádostí o revokaci tohoto usnesení a schválení ukončení nájmu dohodou ke dni 31.07.2020. Žádost
zdůvodňuje skutečností, že v současné době již nežije v Milovicích. Bydlí v rodinném domě ve svém
vlastnictví mimo město Milovice a okres Nymburk, a to s manželem a dětmi. Starší syn je od září
přijat do Základní školy v místě nového bydliště, stejně jako dcera, která je od září přijata do Mateřské
školy. Dále uvádí potřebu poskytnutí péče rodičům svého manžela, kteří jsou v seniorském věku a ze
závažných zdravotních důvodů potřebují jejich péči. Svou žádost zdůvodňuje i vyšší finanční zátěží
rodinného rozpočtu pokud by měla hradit nájemné za byt, který již nevyužívá spolu se splácením
hypotečního úvěru. Z výše uvedených důvodů doporučuje OSM Radě města revokovat vydané
usnesení a schválit ukončení nájmu k předmětnému bytu dohodou k 31.07.2020.
Vztah k rozpočtu:
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 neschvaluje žádost paní [osobní údaj odstraněn] o ukončení nájemního vztahu k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] dohodou ke dni 31.07.2020.
Hlasování - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./420/2020
18. Zápis č.6/2020 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
OŠKS předkládá Zápis č.6/2020 z jednání Komise pro rodinu sociální věci a zdravotnictví (dále
KRSVZ) ze dne 22.6.2020. KRSVZ projednala žádost pana [osobní údaj odstraněn], trvale bytem
[osobní údaj odstraněn] Milovice o pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
města Milovice.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Zápis 6/2020 z jednání komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./421/2020
Návrh usnesení:
Rada města zamítá Žádost o pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou města
Milovice panu [osobní údaj odstraněn] trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Milovice z důvodů
uvedených v Kritériích pro umísťování do Domu s pečovatelskou službou v Milovicích v odstavci V
DPS nelze ubytovat: bod d) a e).
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./422/2020
19. Žádost o umožnění audiovizuálních přenosů zasedání ZM Milovice
Starosta města předkládá žádost občanů o schválení přímých přenosů zasedání Zastupitelstva města
Milovice, podanou podle § 16, písm. f) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - viz příloha.

Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí žádost občanů o schválení přímých přenosů zasedání Zastupitelstva
města Milovice, podanou podle § 16, písm. f) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./423/2020
Návrh usnesení:
Rada města předkládá žádost občanů o schválení přímých přenosů zasedání Zastupitelstva města
Milovice, podanou podle § 16, písm. f) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Zastupitelstvu města k
projednání
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./424/2020

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 26. června 2020
Zápis byl ověřen podpisy dne: 29. června 2020

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

