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. 27/2020
konaného dne 22.07.2020 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. 27/2020
1 Schválení programu jednání
2 Kontrola plnění usnesení RM
3 Ukončení nájmu k bytu ul. Armádní
4 Podnájem nebytových prostor
5 Vyhodnocení záměru o pronájem nebytových prostor - suterén Komenského
6 Zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor - Lesní klub Skřítek
7 Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem
8 Žádost o stanovisko k využití pozemku parc.č. 1751/11 v k.ú. Milovice nad Labem,
přístupného z ul. Jiřická, v části Milovice
9 Změna znění dodatků k nájemním smlouvám
10 Zapojení do charitativního a ekologického projektu na sběr textilu, obuvi a hraček
11 Ukončení nájemní smlouvy sloupu VO
12 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 802/184 v k.ú.
Milovice nad Labem
13 Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
14 Návrh na schválení a přidělení veřejné zakázky k přípravě a realizaci projektu a podání
žádosti o dotaci "Milovice – Lesopark Lišky"
15 Veřejná zakázka „Chodníky v Benátecké Vrutici" - Návrh na schválení Výzvy k podání
nabídky
16 Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Rozšíření stávající technologie na zpracování
polymerů o novou linku SMC"- informativní zpráva
17 Komise pro kulturu, sport a školství
18 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
19 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 27/2020
1 Schválení programu jednání
2 Kontrola plnění usnesení RM
3 Ukončení nájmu k bytu ul. Armádní

4 Podnájem nebytových prostor
5 Vyhodnocení záměru o pronájem nebytových prostor - suterén Komenského
6 Zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor - Lesní klub Skřítek
7 Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem
8 Žádost o stanovisko k využití pozemku parc.č. 1751/11 v k.ú. Milovice nad Labem,
přístupného z ul. Jiřická, v části Milovice
9 Změna znění dodatků k nájemním smlouvám
10 Zapojení do charitativního a ekologického projektu na sběr textilu, obuvi a hraček
11 Ukončení nájemní smlouvy sloupu VO
12 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 802/184 v k.ú.
Milovice nad Labem
13 Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
14 Návrh na schválení a přidělení veřejné zakázky k přípravě a realizaci projektu a podání
žádosti o dotaci "Milovice – Lesopark Lišky"
15 Veřejná zakázka „Chodníky v Benátecké Vrutici" - Návrh na schválení Výzvy k podání
nabídky
16 Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Rozšíření stávající technologie na zpracování
polymerů o novou linku SMC"- informativní zpráva
17 Komise pro kulturu, sport a školství
18 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
19 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./450/2020
2. Kontrola plnění usnesení RM
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zprávu o plnění usnesení Rady města za II. čtvrtletí r.
2020 (1. 4. 2020 - 30. 6. 2020). Výpis splněných a nesplněných usnesení je uveden v příloze tohoto
návrhu. Dále na základě zjištění Kontrolního výboru Kancelář úřadu provedla kontrolu nesplněných
usnesení rady města za rok 2019 a informuje členy rady města o výsledku viz Usnesení RM
č./293/2020.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předloženou zprávu o plnění usnesení ke dni 30. 6. 2020 a odepisuje tato
usnesení jako splněná (viz příloha splněná usnesení)
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./451/2020
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení ke dni 30. 6. 2020 a průběžně
sleduje usnesení (viz příloha nesplněné a průběžné usnesení).
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./452/2020
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení rady města za rok 2019.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./453/2020

3. Ukončení nájmu k bytu ul. Armádní
Na základě písemné žádosti nájemce bytu č. [osobní údaj odstraněn] , předkládá Oddělení správy
majetku města (dále jen OSM) návrh týkající se ukončení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu
dohodou ke dni 31.07.2020. Nájemní smlouva byla uzavřena 02.01.2017 na dobu určitou a dále
prodloužena Dodatky č. 1- 3 do 31.12.2020. Ukončení nájmu bez výpovědní lhůty zdůvodňuje paní
[osobní údaj odstraněn] stěhováním do nemovitosti svého přítele, a to i z důvodu finančních problémů
způsobených koronavirem. K bytu byla složena peněžitá jistoty ve výši 14 250 Kč. Po uvolnění bude
s bytem naloženo dle Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města
Milovice, v platném znění
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], Milovice-Mladá 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./454/2020
4. Podnájem nebytových prostor
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) předkládá Radě města žádost spol. Donum Felix s.r.o.
se sídlem Petra Bezruče 3087, Kladno, IČ 034 66 213, zast. Ing. Přemyslem Kopeckým o souhlas
s podnájmem prostor v budově Komenského 581 využívaných Rodinným centrem a ZUŠ Milovice, a
to pro dočasné umístění a potřeby odloučeného pracoviště soukromé Základní školy Donum Felix,
s.r.o., která v současné době rekonstruuje objekt v Jiřicích, kam by se měla škola přestěhovat
v průběhu roku 2021. Jedná se o soukromou školu, která je zařazena do rejstříku škol MŠMT
zaměřená na sebeřízení a odpovědnost žáků, učení ve věkově smíšených skupinách a na spolupráci
děti, učitelů a externistů. Společnost jednala s organizací Maminky dětem, z.s., se sídlem Komenského
581, Milovice, zast. Mgr. Petrou Dobiášovou a stejně tak i s MgA. Romanou Matějkovou, ředitelkou
ZUŠ Milovice o poskytnutí prostor v budově Komenského 581, Milovice pro dočasné umístění a
potřeby odloučeného pracoviště soukromé Základní školy Donum Felix, s.r.o. V prostorách ZUŠ by
byly používány dvě místnosti, kde by se pak konala výuka žáků 1.-9. tříd v případě nepřízně počasí.
Dle návrhu paní ředitelky a možností umělecké školy jsou k dispozici třída hudební výuky a popř.
baletní sál (ten však za přísných podmínek, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy) Jiné prostory
ZUŠ nemůže uvolnit a poskytnout. Podnájem by byl zpoplatněn částkou, ve které by bylo zohledněna
spotřeba energie, tepla, vody (viz. vyjádření p. ředitelky). V prostorách Rodinného centra by byla
umístěna družina a kroužky. Odbytné za jednoho žáka by činilo 25 Kč. Takto vybíraný pronájem bude
příjmem organizace Maminky dětem z.s. Stravování žáků je řešeno ve spolupráci se Scolarestem a ZŠ
Juventou (viz žádost). OSM předkládá Radě města ke schválení podnájem nebytových prostor
v budově Komenského 581 pro potřeby pracoviště soukromé Základní školy Donum Felix, s.r.o. se
sídlem Petra Bezruče 3087, Kladno.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje podnájem části nebytových prostor v ul. Komenského 581, Milovice
využívaných organizací Maminky dětem z.s., a to pro potřeby pracoviště soukromé Základní školy
Donum Felix, s.r.o. se sídlem Petra Bezruče 3087, Kladno. Jako náhradu za pronájem schvaluje částku
10 Kč za jednoho žáka.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./455/2020

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje podnájem části nebytových prostor v ul. Komenského 581, Milovice
využívaných ZUŠ Milovice, a to pro potřeby pracoviště soukromé Základní školy Donum Felix, s.r.o.
se sídlem Petra Bezruče 3087, Kladno. Jako náhradu za podnájem schvaluje částku 750 Kč/m2 a rok +
částku 1000 Kč měsíčně jako náhradu na el. energii, spotřebu vody a tepla a složení kauce ve výši 20
000 kč a doložení smlouvy o pojištění odpovědnosti.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./456/2020
5. Vyhodnocení záměru o pronájem nebytových prostor - suterén Komenského
Usnesením č. 408/2020 RM č. 25/2020 ze dne 24.06.2020 bylo schváleno zveřejnění Záměru na
pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 581, v ul. Komenského, v Milovicích části Mladé. Záměr
byl zveřejněn dne 30.06.2020 a v termínu pro podání nabídek byla doručena jedna námitka, kterou
podal [osobní údaj odstraněn]
Vztah k rozpočtu:
Vybrané nájemné bude příjmem do rozpočtu města
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí námitku pana [osobní údaj odstraněn] Záměru na pronájem nebytového
prostoru v budově č.p. 581, v ul. Komenského, v Milovicích části Mladé.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./457/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM vyzvat pana [osobní údaj odstraněn] k doplnění námitky k Záměru na
pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 581, v ul. Komenského, v Milovicích části Mladé, která
je zároveň i nabídkou o účel využití uvedených nebytových prostor.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./458/2020
6. Zveřejnění záměru o pronájem nebytových prostor - Lesní klub Skřítek
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) předkládá Radě města žádost spolku Lesní klub
Skřítek, IČO 092 32 516, zast. Zuzanou Sittkovou, se sídlem Dvorce 56, 289 22 Lysá nad Labem, o
pronájem nebytových prostor na nám. 30. června 507, rohový vstup „B“, pro provozování Lesního
klubu Skřítek. Tento klub byl již v prostorách provozován, ale vzhledem k tomu, že od září dochází ke
změně provozovatele, který svou činnost klubu bude provozovat pod jiným IČ, je nutné zveřejnit
záměr na pronájem těchto prostor a následně uzavřít nájemní smlouvu s novým provozovatelem. Klub
bude fungovat ve stejném rozsahu jako v minulosti.
Vztah k rozpočtu:
Vybírané nájemné bude příjmem do rozpočtu města
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje přidělení nebytových prostor v budově nám. 30. června 507, rohový vstup „B“,
spolku Lesní klub Skřítek, z.s., IČO 092 32 516, zast. Zuzanou Sittkovou, se sídlem Dvorce 56, 289
22 Lysá nad Labem, o celkové výměře 59,3 m2 , které budou využívány za účelem provozování
lesního klubu Skřítek s tím, že organizace 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./459/2020

Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor umístěných v budově nám.
30. června 507, rohový vstup „B“, o výměře 59,3 m2, které budou využívány za účelem provozování
lesního klubu Skřítek za podmínek uvedených v Záměru na pronájem nebytových prostor,
v předloženém znění
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./460/2020
7. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a společností
ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Společnost GEZ spol. s r.o., IČ 272 97 438, se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, na základě
zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení správy majetku města návrh na
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č.
1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou) a společností ČEZ
Distribuce, a.s. (jako stranou oprávněnou). Návrh je předkládán v souvislosti s dokončenou stavbou
zařízení distribuční soustavy „Milovice, Lesní kabel NN pro p.p.č 1759“, číslo stavby IV-12-6001206,
když v souladu s podmínkami zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, je
povinností provozovatele distribuční soustavy, v případě kdy je umístěna na cizí nemovitosti, uzavřít
s vlastníkem této nemovitosti Smlouvu o zřízení věcného břemene a toto věcné břemeno zapsat do
katastru nemovitostí. Jednalo se o vybudování nové kabelového vedení NN pro v minulosti
realizovanou výstavbu řadových rodinných domů v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že stavba byla
realizována před rokem 2007, přičemž město Milovice získalo předmětný pozemek (bezúplatným
převodem z vlastnictví ČR v listopadu 2007) nebyla v minulosti s městem uzavřena Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Umístění kabelového vedení je zakresleno v mapovém
podkladu, tj. Snímku z katastrální mapy (viz Příloha č. 1) rozsah věcného břemene je patrný
z Geometrického plánu (viz Příloha č. 2). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., jako provozovatele distribuční soustavy (a jako stranou oprávněnou):
- provozovat na předmětné části pozemku výše uvedené zařízení distribuční soustavy,
- vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a případným odstraněním zařízení distribuční soustavy,
Rozsah věcného břemene je stanoven a vymezen v geometrickém plánu č. 1621-020/2020 vyhotoveném
společností Geodézie Krkonoše s.r.o. (kopie Geometrického plánu viz Příloha č. 3). 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
inženýrských sítí a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí
inženýrských sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve
vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.
Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku v tomto případě
činí:
pozemek parc.č.
bm x cena za bm = cena
celková cena v Kč bez DPH
104,10 bm x 300,00 Kč = 31 200,00
1769/1 ve vozovce
31 200,00 Kč
Kč
celkem
31 200,00 Kč + DPH v zákonné výši
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu,
náklady na zpracování Smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek spojený s vkladovým
řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí společnost

ČEZ Distribuce. Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene schválit.
Vztah k rozpočtu:
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemen na předmětném pozemku, ve výši 31 200,00 Kč bez
DPH, bude příjmem do rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s dokončenou
stavbou zařízení distribuční soustavy „Milovice, Lesní kabel NN pro p.p.č. 1759“, číslo stavby IV12-6001206, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1769/1 v k.ú. Milovice nad Labem,
mezi Městem Milovice (jako 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 stranou oprávněnou), za
těchto podmínek:
•Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
•vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude
pozemek (respekt. povrch pozemku) uveden do původního stavu,
•zřízení věcného břemene bude úplatné,
•jednorázová finanční 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./461/2020
8. Žádost o stanovisko k využití pozemku parc.č. 1751/11 v k.ú. Milovice nad Labem,
přístupného z ul. Jiřická, v části Milovice
Oddělení správy majetku města byla doručena žádost Věry Aladzasové, předsedkyně ČESKÉHO
SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO - 11/28 DOLNÍ BŘEŽANY, IČ 660 04 896, se sídlem Sejcká
Lhota č. ev. 12, 262 03 Chotilsko (dále jen „spolek“), o stanovisko města Milovice k záměru využít
část pozemku parc.č. 1751/11 k umístění Záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata.
V žádosti je uvedeno, že v současné době pro umístění Záchranné stanice využívá spolek pozemky
pronajaté od Správy železnic (v Praze, Vysočanech) a od Českých drah (v Kralupech nad Vltavou),
přičemž pozemek v Kralupech nad Vltavou měl být využit pro azyl velkých šelem. Vzhledem k tomu,
že se v blízké budoucnosti v Kralupech v dané lokalitě připravuje stavba silničního přivaděče
k novému mostu, byl spolku Správou železniční cesty nabídnut pozemek ve městě Milovice (kopie
žádosti, spolu s podrobnějším popisem jeho předpokládaného využití viz Příloha č. 1).
Oddělení správy majetku města k předložené žádosti uvádí:
• předmětný pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správa železnic, státní
organitzace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, má celkovou výměru 34 988 m2 a je
zapsán na LV č. 396, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (viz Příloha č. 2 - Informace o pozemku z KN),
• podle platného Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města
Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je část pozemku umístěna v ploše

označené jako Plocha výroby a skladování (VX), konkrétně VX 3041, část v ploše označené jako
Plocha občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), konkrétně OK 3040 a část
v ploše označené jako Plocha dopravní infrastruktury - železniční (DZ), konkrétně DZ 3038. Zároveň
je převážná část pozemku umístěna v ploše, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním (zpracováním) Regulačního plánu, konkrétně RP-04 Pod Liškami a ve vzdálenosti cca 250 m
od pozemku je podle územního plánu umístěn koridor železnice KZ01 (kopie částí mapových
podkladů a kopie částí textové části Územního plánu, s umístěním předmětného pozemku, respekt. s
popisem možností jeho využití, viz Příloha č. 3).
Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města nedoporučuje Radě města, aby spolku
vydala kladné stanovisko k navrhovanému využití pozemku.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města.
Návrh usnesení:
Rada města nesouhlasí s tím, aby byl pozemek parc.č. 1751/11 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú.
Milovice nad Labem využit pro zřízení Záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata, vzhledem
k tomu, že toto využití není v souladu s platným Územního plánu Milovic.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./462/2020
9. Změna znění dodatků k nájemním smlouvám
Oddělení správy majetku města předkládá Radě města ke schválení změnu znění dodatku k nájemní
smlouvě na byt č 9 v č.p. 591, na byt č. 10 v č.p. 592 a na byt č. 3 v č.p. 593. Jedná se o dodatky ke
smlouvám k bytům, které mají být předány stávajícím nájemcům do jejich vlastnictví. Původní znění
Dodatku schválila Rada města na svém jednání č. 13/2020 dne 08.04.2020 usnesením č. 207/2020.
Nájemci shora uvedených bytů měli však k těmto dodatkům připomínky a nechtěli je ve schválené
podobě uzavřít. U dodatků k bytům č. 10 v č.p. 592 a bytu č. 3 v č.p. 593 se jedná a doplnění způsobu
převodu bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu, zastavěného pozemku domu a
zařizovacích předmětů bytu, t.z. za kupní cenu 1 Kč dle vydaného usnesení ZM dne 29.06.2020. U
dodatku k bytu č. 9 v č.p. 591 se jedná o kompletní změnu znění dodatku, které je předkládáno Radě
města v příloze. Z tohoto důvodu je Radě města předkládán návrh na změnu, dle požadavku
nájemníků. Změna dodatků byla konzultována s právním zástupcem.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje změnu znění Dodatků č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 9 v č.p. 591, č. 10 v č.p.
592 a č. 3 v č.p. 593 v ulici Topolová, Milovice, který dle ustanovení této smlouvy bude v roce 2020
převeden společně s podílem na společných částech domu a zastavěného pozemku, bezplatně do
vlastnictví stávajících nájemců, a to v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./463/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá OSM zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám na bytové jednotky č. 9
v č.p. 591, č. 10 v čp. 592 a č. 3 v č.p. 593 dotčené bezplatným převodem do vlastnictví stávajících
nájemců, včetně podílu na společných částech domu a zastavěného pozemku, umístěných v domě č.p.
590-593 v ul. Topolová, Milovice část Mladá
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./464/2020

10. Zapojení do charitativního a ekologického projektu na sběr textilu, obuvi a hraček
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) předkládá návrh o zapojení do charitativního a
ekologického projektu na sběr textilu, obuvi a hraček na podporu Fondu ohrožených dětí - Klokánek.
Tyto věci se odkládají do sběrných kontejnerů. Fond ohrožených dětí (FOD), se sídlem Na Poříčí
1038/6, Praha 1, IČ: 00499277 je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem týraným,
opuštěným, zanedbávaným, zneužívaným nebo jinak sociálně ohroženým, s působností na celém
území ČR a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Klokánek
s kapacitou 322 míst. Fond ohrožených dětí především podporuje nadační fond KLOKTEX help se
sídlem na adrese Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČ: 08654006, který zastřešuje
pomoc neziskovým organizacím a jednotlivcům ve formě peněžní a materiální podpory. Materiální
podpora zahrnuje oblečení, obuv, textil, hračky, které se odkládají do sběrných kontejnerů KlokTex
viz foto. Klokánek je největším příjemcem prostředků z projektu KLOKTEX ve formě peněžní
podpory. Z každého použitelného kilogramu vhozeného do kontejnerů KlokTex putuje 1,- Kč ve
prospěch Fondu ohrožených dětí – Klokánek a dále veškeré nositelné ošacení, obuv a hračky do všech
zařízení v rámci ČR. Kontejnery by byly zdarma dodány a umístěny firmou KLOKTEX global s.r.o.,
Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 08331758, která kontejnery vyváží a stará se o ně.
Svoz kontejnerů probíhá 3-4 x týdně či dle aktuální potřeby. Kontejnery jsou zabezpečené přepážkou
proti neoprávněnému vniknutí a vzhledem k projektu zaměřeného na podporu Klokánku dbají na
pořádek a čistotu sběrného místa. Kontejnery se několikrát ročně myjí a při každém svozu řidič fotí
kontejnery a uklizené bezprostřední okolí kontejnerů. Do kontejnerů se může vhazovat veškeré
ošacení, které lze ještě nosit, bytový textil, spárovaná obuv, hračky. Vše musí být zabalené, zabrání se
tak navlhnutí či znečištění a usnadní se ruční zpracování. Lze zde odevzdat i oblečení a obuv pro
dospělé. Tento materiál se nabízí organizacím třetího světa a tímto se tak zajistí finanční podpora,
která směřuje na účet Fondu ohrožených dětí. Sběrné kontejnery by byly umístěny na pozemcích
města. Nyní je v Milovicích 5 kontejnerů na textil, které nám dodala firma FCC ČR. Použitý textil
z kontejnerů je poskytnut charitativním organizacím nebo recyklován.
OSM navrhuje rozmístění kontejnerů KlokTex na textil, obuv a hračky na podporu Fondu ohrožených
dětí - Klokánek ve městě Milovice na sedmi místech kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
Jedná se o tyto ulice: Armádní – u silnice před Penny marketem, Slepá u č.p.787 ( bývalé důstojnické
vily), Italská u č.p. 698, Mírová vedle č.p. 486, Tyršova před č.p. 1595, Smetanova před č.p. 335/6 a
Benátecká Vrutice u č.p. 48. Tímto přikládám návrh smlouvy - Souhlas s umístěním charitativních
kontejnerů od společnosti KLOKTEX global s.r.o., Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8, Karlín, viz
příloha
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje zapojení do charitativního a ekologického projektu na sběr textilu, obuvi a
hraček na podporu Fondu ohrožených dětí - Klokánek a uzavření smlouvy na dodání sběrných
kontejnerů na textil, obuv a hračky se zajištěním pravidelných svozů zdarma prostřednictvím
společnosti KLOKTEX global s.r.o., Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 Karlín, IČ: 08331758
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./465/2020
11. Ukončení nájemní smlouvy sloupu VO
Dne 13.7.2020 byla městu Milovice doručena žádost o ukončení nájemní smlouvy sloupu veřejného
osvětlení za účelem umístění reklamního zařízení (dále jen "smlouva"). Žádost doručila paní Šarka
Šabatková ze společnosti Květiny STORE dekorace, se kterou byla uzavřena smlouva dne 1.7.2018 na
dobu neurčitou. Důvodem ukončení smlouvy je přestěhování prodejny do jiného města. Předmětem
smlouvy je sloup veřejného osvětlení č. MI 01140 v ul. Armádní v Milovicích. O pronájem tohoto
sloupu má zájem nový nájemce komerčního prostoru květinářství.Oddělení správy majetku města
předkládá Radě města ke schválení žádost o ukončení smlouvy dohodou k datu 31.7.2020.

Vztah k rozpočtu:
Rozpočet města nebude dotčen, z důvodu plynulého přechodu na nového nájemce.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy o pronájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem
umístění reklamního zařízení č. MI01140 ul. Armádní v Milovicích dohodou, a to ke dni 31.7.2020 se
společností květiny STORY dekorace zastoupené paní Šárkou Šabatkovou, s tím, že reklamní zařízení
bude od 1.8.2020 poskytnuto novému zájemci komerčního prostoru po květinářství paní Šabatkové.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./466/2020
12. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem
Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 802/184 v k.ú. Milovice nad
Labem
Společnost Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ 451 44 664, se sídlem Kluk 116, 290 01 Poděbrady, na
základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení správy majetku města,
v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice č.j. OSM/4709/2020/Kra ze dne 23. 6.
2020 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1), k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Polní, kNN p.č.
513/3“, číslo stavby IV-12-6025968, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 802/184 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 připravovanou stavbu
rodinných domů na pozemcích parc.č. 513/2 a 513/3 v k.ú. Milovice nad Labem, napojené na stávající
distribuční soustavu NN, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Navrhované umístění zařízení
distribuční soustavy je patrné 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 předmětného
pozemku 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 m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma),
min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 8 bm uložení do komunikace. 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 na předmětném pozemku v předpokládané výši 2
400,00 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, Polní, kNN p.č. 513/3“, číslo stavby IV-12-6025968, na pozemku ve
vlastnictví města Milovice parc.č. 802/184 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/4709/2020/Kra,
ze dne 23. 6. 2020,
•Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
•vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění
výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude
pozemek (respekt. povrch pozemku) uveden do původního stavu,
•zřízení věcného břemene bude úplatné,
•jednorázová finanční 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 podzemní části 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./467/2020
13. Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení
Společnost Lateral consultations, s.r.o., provozovna Burrito, zastoupená panem Julianem A. Echeverri
Mondragonem, v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 29. 8. 2018 na dlouhodobý pronájem
sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamních zařízení na katastrálním území Milovice nad
Labem a Benátecké Vrutice, podala žádost o povolení umístění 1 ks reklamního panelu o rozměru 0,6
m x 1 m, na sloup veřejného osvětlení v majetku města Milovice ( jedná se o sloup VO č.MI01140 )
ul. Armádní v části Mladá, který bude sloužit pro orientaci zákazníků Burrito, mexická kuchyně a bar.
Reklamní zařízení nahradí zařízení paní Šabatkové, která žádá o ukončení nájmu. Smlouva bude
uzavřena od 1. 8. 2020.
Vztah k rozpočtu:
Roční nájemné za 1 (jeden) sloup VO, dle Záměru ve výši 2 400 Kč + zákonná sazba DPH bude
příjmem do rozpočtu města pro rok 2020 a další následující roky.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje pronájem sloupu veřejného osvětlení a uzavření nájemní smlouvy na umístění
reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení č.MI01140, ul. Armádní v části Mladá se
společností Lateral consultations, s.r.o., Masarykova třída 469/138, 415 01 Teplice, pro provozovnu
Burrito, zastoupenou panem Julianem A. Echeverri Mondragonem, a to v souladu se zveřejněným
záměrem ze dne 29. 8. 2018 na dlouhodobý pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění
reklamních zařízení na katastrálním území Milovice nad Labem a Benátecké Vrutice. Smlouva bude
uzavřena od 1.8.2020.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./468/2020
14. Návrh na schválení a přidělení veřejné zakázky k přípravě a realizaci projektu a podání
žádosti o dotaci "Milovice – Lesopark Lišky"
Oddělení investic a rozvoje předkládá Radě města návrh na schválení a přidělení veřejné zakázky k
přípravě a realizaci projektu a podání žádosti o dotaci "Milovice – Lesopark Lišky". Na základě
schváleného Strategického plánu rozvoje zeleně města Milovice a zpracovaného biologického a
dendrologického průzkumu je nutné realizovat soubor managementových opatření v nejvýznamnějších
plochách veřejné zeleně ležících v hlavních rozvojových osách systému zeleně města Milovice (jedná

se o lesopark V Liškách, rozvojovou plochu zeleně Pod Liškami) a tím zajistit stabilizaci a rozvoj
těchto dvou významných objektů zeleně, jako významného veřejného prostoru ve výši cca 12 mil. Kč.
Tuto činnost lze financovat čerpáním dotace z OPŽP 2014-2020 v rámci 115. výzvy - prioritní osa 4,
specifický cíl 4.4. "Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“ ve výši 85% uznatelných
nákladů. Pro získání dotace je nutné zpracování Projektové žádosti včetně povinných příloh
k projektu. Jelikož se jedná o specifickou činnost navrhujeme toto zadat zpracování externímu
dodavateli, který se problematikou dlouhodobě zabývá - firmě - Finanční poradenství, s.r.o., IČ: 265
00 086, se sídlem Na Pankráci 1152/119, Nusle, 140 00 Praha 4. Vzhledem k předpokládané hodnotě
zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu na služby, kdy lze tuto zadat v souladu s článkem 6,
písmeno f) Směrnice města Milovice č.1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek.
Vztah k rozpočtu:
Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu města pro rok 2021.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Milovice – Lesopark Lišky" v rámci 115.
výzvy OPŽP - prioritní osa 4, specifický cíl 4.4. "Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“,
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./469/2020
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje v souladu s článkem 6, písmeno f) vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí
města Milovice č.1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přípravě a realizaci projektu "Milovice –
Lesopark Lišky"“ dle obsahové nabídky Finanční poradenství, s.r.o. IČ: 265 00 086, se sídlem Na
Pankráci 1152/119, Nusle, 140 00 Praha 4
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./470/2020
15. Veřejná zakázka „Chodníky v Benátecké Vrutici" - Návrh na schválení Výzvy k podání
nabídky
Ve schváleném rozpočtu města na letošní rok je zařazena investiční akce Chodníky Benátecká Vrutice.
Pro možnost provedení této akce předkládá Oddělení investic a rozvoje (dále jen „OIR“) Radě města
ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Chodníky v Benátecké
Vrutici“. Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „Chodníky v Benátecké Vrutici“,
která bude provedena v rozsahu podle projektové dokumentace a podle neoceněného Soupisu prací
oboje zpracované Ing. Jiřím Sobolem, IČ 873 96 521, se sídlem 282 01 Hradešín 29, ČKAIT 0011439,
a v souladu s podmínkami uvedenými v:
•Rozhodnutí – společném povolení na stavbu „Chodníky v Benátecké Vrutici“, vydaného Odborem
dopravy MěÚ Lysá nad Labem (jako speciální stavební úřad) dne 1. 7. 2020, pod č.j. MULNLOD/42184/2020/Uht.
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.
Součástí plnění zakázky je rovněž zajištění přechodného dopravního značení (dopravních značek) po
dobu provádění prací, přičemž Stanovení přechodné úpravy zajistí zadavatel. 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
„Směrníce“), 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. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům
(návrh seznamu dodavatelů viz Příloha č. 3 tohoto návrhu) a zároveň bude zveřejněna na Úřední desce
MěÚ Milovice a nad rámec Směrnice i na Profilu zadavatele. OIR navrhuje, aby nabídky byly
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny
včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve
Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky, včetně jejích Příloh. Termín zahájení prací bude stanoven
v závazném časovém harmonogramu výstavby, který předloží dodavatel nejpozději do 10 pracovních
dnů od podpisu Smlouvy o dílo. Požadovaný termín dokončení plnění bude nejpozději do 10 týdnů od
zahájení prací, avšak nejpozději do 30. 11. 2020. Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
(včetně jejích Příloh) viz Přílohy tohoto návrhu.
Dále OIR navrhuje Radě města, aby dle článku 8 písm. c). Směrnice, ustavila komisi a jmenovala
členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení
kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení výše
uvedené zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1.

Lukáš Pilc

starosta města

2.

Ing. Alexandr Černý

vedoucí Oddělení investic a rozvoje

3.

Sandra Jindráčková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno
náhradníka
komise

člena

pozice

1.

Mgr. Luboš Šafránek

člen Rady města

2.

Petra Košátková

referentka Oddělení investic a rozvoje

3.

Veronika Hermachová

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je v položce 2219-6121 Chodníky Benátecká Vrutice je
vyčleněna částka ve výši 5 900 000,00 Kč. Podle „kontrolního“ rozpočtu dodaného zpracovatelem
projektové dokumentace jsou předpokládané náklady ve výši 4 231 017,45 Kč včetně DPH –
3 496 708,64 Kč bez DPH (viz Příloha č. 5 tohoto návrhu). Náklady na činnost TDI jsou odhadovány
ve výši cca 68 970,00 Kč včetně DPH – cca 57 000,00 Kč bez DPH. Celkové předpokládané náklady
této investiční akce jsou ve výši cca 4 299 987,45 Kč včetně DPH tzn., že financování akce je
zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje 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 stavební práce názvem „Chodníky v Benátecké Vrutici“
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, vše v
předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./471/2020
16. Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Rozšíření stávající technologie na zpracování
polymerů o novou linku SMC"- informativní zpráva
Dne 13. 7. 2020 bylo Městu Milovice zasláno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle §4 odst. 1
písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, pro záměr "Rozšíření stávající technologie na zpracování polymerů o novou
linku SMC". Oznamovatelem toho záměru je BENET AUTOMOTIVE s. r. o.. Ministerstvo životního
prostředí sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle §7 výše uvedeného zákona.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1238 viz. příloha č.2. Nová výroba bude umístěna v hale C.
Předmětem změny je rozšíření výrobního programu (výroba a montáž stylingových nárazníků a
zadních přítlačných křídel pro osobní automobily včetně lakování plastových a karbonových
autodoplňků) o výrobu plastových vaniček pro baterie v elektromobilech. Ministerstvo životního
prostředí dále žádá o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení viz. příloha č.1.
Vztah k rozpočtu:
nemá vliv na rozpočet
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Informativní zprávu o zahájení zjišťovacího řízení k předmětnému
záměru.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./472/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Oddělení správy majetku města zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu s
požadavkem na zhotovení posouzení záměru EAI s doporučeným důrazem na oblast veřejného zdraví
a hygieny.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./473/2020
17. Komise pro kulturu, sport a školství
OŠKS předkládá Zápis č. 6/2020 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství (dále jen "KKSŠ") ze
dne 8. 7. 2020. KKSŠ na svém jednání projednala žádosti a materiály, které předkládá k posouzení a
projednání Radě města Milovice.
Vztah k rozpočtu:
Z položky 3429 5229 "Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu jednorázové akce" bude vyplaceno 8 510 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Zápis č. 6/2020 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 8.
7. 2020
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./474/2020

Návrh usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Target Sport Milovice ve výši 8 510 Kč na akci Atletický
čtyřboj konající se dne 26. 9. 2020
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./475/2020
Návrh usnesení:
Rada města neschvaluje poskytnutí dotace pro Czech Gravity Sports Accoiation, z.s . na celoroční
činnost ve výši 5 000 Kč z důvodu podání žádosti po stanovených termínech
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./476/2020
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje odstranění kamenných kostek tvořící ohraničení památníku věnovaný obětem 1.
světové války v Benátecké Vrutici
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./477/2020
Návrh usnesení:
Rada města ukládá Oddělení správy majetku města zajistit odstranění kamenných kostek tvořící
ohraničení u památníku věnovaný obětem 1. světové války v Benátecké Vrutici
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./478/2020
18. Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zápis z jednání Komise pro urbanistický rozvoj města,
výstavbu a zeleň č. 5/2020 ze dne 17 07. 2020.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň
č. 5/2020 ze dne 17 07. 2020
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./479/2020
19. Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a
prevenci kriminality č. 5/2020 ze dne 22. 6. 2020.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality č.
5/2020 ze dne 22. 6. 2020.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./480/2020

Lukáš Pilc
starosta města Milovice
Zápis byl vyhotoven dne: 29. července 2020
Zápis byl ověřen podpisy dne: 29. července 2020

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

