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. 6/2021
konaného dne 17.02.2021 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
__________________________________________________________________________________
Přítomni: Pilc Lukáš; Šafránek Luboš, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav; Ing.
Marcela Topenčíková Němcová
1. Schválení programu jednání
Starosta města předložil program jednání Rady města č. 6/2021
1 Schválení programu jednání
2 Úprava nebytového prostoru-Maminky dětem z.s.
3 Výpůjčka Hakenova stadionu- Domov Mladá
4 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady a
návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů
Milovice
5 Záchyt vody v krajině - vodní nádrž Mlynařice
6 Stavební úpravy suterénu Dukelská - Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
7 Památník Emila Zátopka
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 6/2021
1 Schválení programu jednání
2 Úprava nebytového prostoru-Maminky dětem z.s.
3 Výpůjčka Hakenova stadionu- Domov Mladá
4 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady a
návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů
Milovice
5 Záchyt vody v krajině - vodní nádrž Mlynařice
6 Stavební úpravy suterénu Dukelská - Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
7 Památník Emila Zátopka
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./97/2021
2. Úprava nebytového prostoru-Maminky dětem z.s.
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) předkládá Radě města žádost spol. Maminky dětem,
z.s., zast. Mgr. Petrou Dobiášovou, IČ 266 25 164, se sídlem Milovice, Komenského 581, týkající se
úpravy pronajatého nebytového prostoru. Jedná se o přepažení vstupní chodby, v jejíž zadní části by
vznikla malá kancelář pro poradenství pro osoby pečující o osobu blízkou. Chodba nyní slouží jako
šatna, která by byla zachována, stejně tak i vstupy do jednotlivých místností. Ke vstupu do nově
vzniklé místnosti by byli vybudovány dveře z čelní strany (z chodby) a druhé dveře, které nyní slouží
jako vstup do kuchyňského koutku herny zůstanou zachovány. V čele chodby je i otevíratelné okno.
Kancelář by vznikla přepažením stávající chodby sádrokartonovou příčkou. Před podáním žádosti paní

Mgr. Dobiášová požádala o vyjádření veškeré dotčené orgány o zaslání stanoviska. Tato stanoviska
jsou souhlasná a jsou součástí žádosti, vč. půdorysů a průvodní zprávy. Veškeré úpravy budou
provedeny na náklady žadatele bez požadavku finanční spoluúčasti vlastníka budovy, a to i v případě
ukončení pronájmu. V případě požadavku, po ukončení nájmu, bude příčka odstraněna.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje úpravu pronajatého nebytového prostoru - chodby ve 2. NP ,pronajaté spol.
Maminky dětem z.s., zast. Mgr. Petrou Dobiášovou, IČ 266 25 164, se sídlem Milovice, Komenského
581 a využívané jako šatna , spočívající v přepažení a tím vzniknutí malé kanceláře pro podporu a
poradenství pro osoby pečující o osobu blízkou. Úpravy mohou být provedeny za podmínky, že
veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a úprava neohrozí dosavadní užívání
prostor. Veškeré práce budou provedeny na náklad žadatele bez požadavku finanční spoluúčasti
vlastníka budovy, a to i v případě ukončení pronájmu. V případě požadavku, po ukončení nájmu, bude
příčka odstraněna.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./98/2021
3. Výpůjčka Hakenova stadionu- Domov Mladá
Dne 05. 02. 2021 byla na Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) doručena žádost pana
Miloslava Müllera, ředitele Domova MLADÁ, poskytovatele sociálních služeb se sídlem Milovice,
Rakouská 552 o výpůjčku Hakenova stadionu, a to za účelem pořádání 9. ročníku folkového festivalu
„Žijeme tu spolu“ a zároveň požádal město Milovice o záštitu nad touto kulturní akcí. Akce se bude
konat dne 14.8. 2021 v době od 13.00 do 23.00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou
kulturní akci, doporučuje OSM Hakenův stadion na uvedenou akci poskytnout bezplatně, a to za
předpokladu, že pozemek bude po ukončení akce uveden do původního stavu, t.z. že bude uklizen a
před zahájením akce bude složena vratná kauce ve výši 2000 Kč.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje výpůjčku Hakenova stadionu pro pořádání veřejné kulturní akce - za účelem
pořádání 9. ročníku folkového festivalu „Žijeme tu spolu“ a převzetí záštity městem Milovice nad
touto kulturní akcí dne 14. srpna 2021, v době od 13.00 do 23.00 hodin, za podmínky předchozího
uhrazení vratné kauce ve výši 2 000 Kč.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./99/2021
4. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady a návrh
Dodatku č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Milovice
Na základě nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb, účinného od 1.1.2021 (dále jen zákon) dochází
k legislativním změnám v odpadovém hospodářství. Tyto změny mají přímý vliv na navýšení cen a to
zvýšení zákonného poplatku za ukládání odpadů na skládku, zvýšení rekultivační rezervy za
ukládání odpadů na skládku a procentuálního využití materiálu k technologickému zabezpečení
skládek. U tříděného odpadu dochází k výraznému navýšení nákladů za provoz třídících linek a tím i k
navýšení plateb za využití tříděného odpadu. To se týká především plastové separace, ze které po
vytřídění zůstane plastová výměť, která se již nebude moci skládkovat ( je dovoleno 15%). K
navýšení cen jednotlivých dílčích položek služeb došlo i z důvodu inflace (3,2% za rok 2020).Na
základě těchto změn OSM předkládá návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady ze dne 2.5.2019 uzavřené mezi městem Milovice a společností FCC Česká

republika, s.r.o. viz Příloha č. 1 a návrh Dodatku č. 5 Smlouvy pro správu, provoz a údržbu sběrného
dvora odpadů Milovice ze dne 19.1.2011 uzavřené mezi městem Milovice a společností A.S.A., spol.
s r.o. viz. Příloha č. 3 (od 1.2.2016 došlo k přejmenování na FCC Česká republika).
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ze dne 2.5.2019
uzavřené mezi městem Milovice a společností FCC Česká republika, s.r.o. Tímto Dodatkem č. 1 viz
Příloha č. 2 ( v Dodatku označeno žlutě) se mění:
1. V příloze č. 1 se mění Tab. č. 1:"změna ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního
odpadu a objemného odpadu
2. V příloze č. 1 se mění Tab. č. 2: "změna ceny za sběr, svoz a využití separovaného odpadu včetně
biologického odpadu"
3. V Příloze č. 1 se mění Tab. č. 4:"změna ceny za další služby(operativní úklid stanovišť)
Dále se do smlouvy do článku III. Cena předmětu plnění vkládá bod 3.10., 3.11. a 3.12.
3.10 Uvedené ceny jsou včetně základního (zákonného) poplatku za uložení odpadu na skládku, které
stanovuje právní předpis (zákon o odpadech) platný a účinný v den předložení dodatku, tj. 500,- Kč/t
uloženého odpadu.
3.11 Dle nového zákona o odpadech účinného od 01. 01. 2021 budou ceny změněny tak, že stávající
poplatek ve výši 500,- Kč/t uloženého odpadu bude účtován, pouze v případě, že množství převzatého
odpadu nepřekročí 200 kg na obyvatele za rok.* Bude-li tento limit překročen, pak uložení odpadu
bude předmětem poplatku ve výši 800,- Kč/t, přičemž toto navýšení 300,- Kč/t bude účtováno
samostatně vždy po ukončení kalendářního měsíce zpětně.
3.12 Nárok na účtování poplatku za ukládku odpadů za nižší zákonem stanovenou sazbu, má
objednatel pouze v případě, že o tuto nižší sazbu písemně požádá a vyčíslí přesné množství odpadů (v
tunách), na které ji oprávněně uplatňuje.
Stanovisko právního zástupce města viz Příloha č. 6
*(vztahuje se na směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky a objemný odpad)
Dodatek č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Milovice ze dne
19.1.2011 uzavřené mezi městem Milovice a společností A.S.A., spol. s r.o. (od 1.2.2016 došlo k
přejmenování na FCC Česká republika).Tímto Dodatkem č. 5 viz Příloha č. 5 se nahrazuje Dodatek č.
4 viz Příloha č. 4 , V návrhu Dodatku č. 5 se mění (v Dodatku označeno žlutě):
Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny- Cenová příloha smlouvy pro správu, provoz a údržbu
sběrného dvora odpadů Milovice.
Jedná se o aktualizaci cen a dále o aktualizaci katalogových čísel skupiny "17" a "20" dle katalogu
odpadů s účinností od 01.01.2021.
Dále se do smlouvy do článku IX. Odměna za zajišťování správy, provozu a údržby sběrného dvora
odpadů a způsob jejího placení vkládá bod 5.,6. a 7.
Bod 5. Uvedené ceny jsou včetně základního (zákonného) poplatku za uložení odpadu na skládku,
které stanovuje právní předpis (zákon o odpadech) platný a účinný v den předložení dodatku, tj. 500
Kč/t uloženého odpadu.
Bod 6. Dle nového zákona o odpadech účinného od 01.01.2021 budou ceny změněny tak, že stávající
poplatek ve výši 500,- Kč/t uloženého odpadu bude účtován, pouze v případě, že množství převzatého
odpadu nepřekročí 200kg na obyvatele za rok. Bude-li tento limit překročen, pak uložení odpadu bude
předmětem poplatku ve výši 800,- kč/t, přičemž toto navýšení 300Kč,-/t bude účtováno samostatně
vždy po ukončení kalendářního měsíce zpětně.
Bod 7.Nárok na účtování poplatku za ukládku odpadů za nižší zákonem stanovenou sazbu, má
objednatel pouze v případě, že o tuto nižší sazbu písemně požádá a vyčíslí přesné množství odpadů ( v
tunách), na které ji oprávněně uplatňuje.
Stanovisko právního zástupce města viz. Příloha č. 6.
Vztah k rozpočtu:
S navýšením cen v odpadovém hospodářství v souvislosti s novým zákonem o odpadech účinného od
1.1.2021 nebylo do rozpočtu města Milovice v roce 2021 počítáno. Vypočítaný roční rozdíl dle

Přílohy č. 1 Ceník k návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s
odpady činí cca 1 250,- Kč včetně DPH. Vypočítaný roční rozdíl dle Cenové přílohy v návrhu
Dodatku č.5 se zajištěním služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora
odpadů Milovice mezi posledním Dodatkem č. 4 smlouvy pro správu, provoz a údržbu sběrného
dvora odpadů Milovice uzavřeného 21.1.2019 dle Cenové přílohy tohoto dodatku činí cca 300 000,Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s
odpady ze dne 2. 5. 2019 uzavřené mezi městem Milovice a společností FCC Česká republika, s.r.o. v
předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./100/2021
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora
odpadů Milovice ze dne 19.1.2011 uzavřené mezi městem Milovice a společností A.S.A. spol s.r.o.
(od 1.2.2016 došlo k přejmenování na FCC Česká republika, s.r.o.) v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./101/2021
5. Záchyt vody v krajině - vodní nádrž Mlynařice
Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) předkládá radě města výstupy ze zpracované studie
proveditelnosti a další informace týkající se zamýšleného záměru vybudování vodní nádrže
Mlynařice.
OIR bylo pověřeno, aby prověřilo možnost vybudování vodní nádrže Mlynařice. V první fázi,
v roce 2019 byl objednán inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum území. Vrt v hloubce
50m nebyl povolen s ohledem na skutečnost, že se dotčené území nachází v ochranném pásmu II (viz
příloha této zprávy) stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Poděbrady. Od dotčených
orgánů jsme následně obdrželi kladná stanoviska na provedení hydrogeologického průzkumného vrtu
o hloubce 30m. Hloubkový vrt se nakonec neprovedl, došlo k průzkumu území pomocí zkušební
sondy – více v přiložené zprávě z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu území.
Po zvážení všech aspektů zamýšleného záměru bylo vedením města rozhodnuto o změně s tím, že vrty
nebudou dále realizovány. Stejně tak se k této variantě později vyjádřila i společnost VRV, a.s., kdy
toto nepovažují za vhodné řešení (legislativní důvody, náklady na provoz, vodohospodářská bilance).
Následně došlo ke schůzce na dotčeném území se zástupcem společnosti VRV (Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., Praha) panem Ing. M. Holečkem, Ph.D. a společnost byla požádána o
vypracování studie proveditelnosti záměru „Záchyt vody v krajině – vodní nádrž Mlynařice“.
2.2.2021 byly zástupcům města v čele s panem starostou prezentovány výsledky a závěry ze
zpracované studie. V rámci prezentace představil pan Ing.Holeček, Ph.D. možnosti realizace. Poukázal
na možné limity akce, informoval o legislativních opatřeních, se kterými by se město mohlo potýkat,
zároveň poskytl informace týkající se investičních nákladů na celou akci a případné možnosti využití
dotací.
RM předkládáme zpracovanou studii, zakreslenou situaci a investiční náklady pro informaci.
Závěry studie proveditelnosti jsou následující:
• studie zvažovala požadavek na vyhloubení vodní nádrže o ploše dna ≥ 1ha dvěma
možnými způsoby, kdy bylo vzato v úvahu napojení na Mlynařici a bez napojení. V případě
varianty bez napojení bychom se museli spolehnout pouze na povrchovou vodu, srážky a
podzemní zásobu vody (viz přiložená zakreslená situace-obrázek). Pro tuto variantu není

zcela příznivá situace vzhledem na klimatické změny, kdy teploty rostou, srážky jsou cca
stejné, ale velmi nerovnoměrné
• u varianty s napojením na Mlynařici vodní nádrž není možné naplnit s ohledem na velmi
malé povodí, omezenou vodnost
• dalším kritickým bodem jsou odhadované náklady, kdy hloubení vodní nádrže je velmi
drahé v porovnání s obvyklými malými vodními nádržemi/rybníky, které mají hráz. Byla
provedena kalkulace množství zeminy, které by muselo být odvezeno a jedná se o celkový
objem výkopů 39.000m³
• zároveň ještě není v této chvíli jasné, jak bude možno se zeminou nakládat s ohledem na
změnu legislativy ( Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech - připravuje se prováděcí vyhláška) a
je možno rozprostřít max.15cm na okolní pozemky I.třídy
• dále pak narážíme na limity území – ZPF (zemědělský půdní fond) a I.třída bonity půdy.
Bude nutné jednoznačně doložit, že tato akce bude pozitivní pro ochranu přírody (ORP a
OPK)
• další poplatky plynou z odvodů za odnětí půdy ze ZPF (pokud bychom jednoznačně
neprokázali pozitivní vliv na ochranu ŽP a nezískali osvobození od těchto poplatků činí tento
poplatek necelých 20mio Kč). VRV a.s. se u jedné podobné akce v poslední době setkalo se
zamítavým stanoviskem Krajského úřadu, kdy nesouhlasil s využitím ornice, jak bylo
navrhováno. Nelze tedy spoléhat na osvobození od poplatků.
• Zároveň Ing.Holeček sdělil, že zvýšení biodiverzity se zcela neslučuje s využitím vodní
nádrže pro občany
• dotační limity – Ing.Holečkem byly identifikovány různé dotační tituly (Ministerstvo
Zemědělství), které by se daly na tuto realizaci využít, ale bohužel u některých dotací je
podmínkou požadavek právnické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele, což
město Milovice není a tudíž není způsobilým subjektem pro žádost o dotaci
• pravděpodobně nejvhodnější a v současnosti jediný reálný dotační titul je podprogram
129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí2.etapa“. Bohužel limitem jsou náklady obvyklých opatření, spoluúčast dle výzvy (10-30% a
to nelze zatím předjímat, kolik to bude). Dotační podmínky nejsou zcela příznivé,
maximální výše 70% z uznatelných nákladů a 8mil maximální možná výše dotace. Což
v případě této akce, kdy byly vyčísleny náklady s ohledem na osvobození od poplatků za
vyjmutí půdy ze ZPF v minimální částce cca 16mil a v maximální výši až 30mil, není zcela
reálnéV případě, že by se město Milovice rozhodlo v této akci pokračovat je potřeba:
a) Ověřit možnost dotace hloubené nádrže z dotačního titulu (jak prokázat efektivnost
vynaložených prostředků)
b) Ověřit možnost minimalizace nákladů zemních prací (vzdálenost deponie a zejména
poplatek za uložení zeminy)
c) Předjednat možnost dotčení ZPF (I.třída v plochách nad 1ha) a osvobození od platby
poplatků za odnětí (začít na krajském OŽP – ZPF)
Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 byla částka ve výši 112.651,-Kč za studii proveditelnosti
objednána z položky 3636 5169 a bude uhrazena po zaslání faktury od společnosti VRV a.s.v tomto
roce. Financování akce je zajištěno. Za hydrogeologický průzkum byla uhrazena částka 80.800,v roce 2020.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Výsledek a výstupy provedené studie proveditelnosti vodní nádrže
Mlynařice
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./102/2021

Návrh usnesení:
Rada města ukládá OIR nadále pracovat na možnosti realizace „záchytu vody v krajině“ v další
vytipované lokalitě k.ú.Milovice/Benátecká Vrutice
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./103/2021
6. Stavební úpravy suterénu Dukelská - Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
Rada města na svém jednání č. 3/2021 dne 27.1.2021 usnesením č. 43/2021 schválila znění Výzvy
k podání nabídky, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Stavební úpravy suterénu – Dukelská 347/5 a „348/7“ a zároveň ustavila komisi a jmenovala
členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení
kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek.
Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „Stavební úpravy suterénu – Dukelská
347/5 a „348/7“, která bude provedena v rozsahu podle projektové dokumentace a podle neoceněného
Soupisu prací oboje zpracované PSK TUZAR, s.r.o., Janem Drahošem, IČ 256 04 678, se sídlem 150
00 Praha 5, Ostrovského 11, ČKAIT 0009528, a v souladu s podmínkami uvedenými v:
Rozhodnutí – společném povolení na stavbu „Stavební úpravy suterénu – Dukelská 347/5 a
„348/7“, vydaného Stavebním úřadem MěÚ Milovice dne 18. 9. 2020, pod spis.zn. SÚ/7673/2020/Lan
a č.j. SÚ/9246/2020/Lan.
V rámci stavebních úprav suterénu se upraví dispozice, dozdí se příčky kolem prostupů instalací a
rozvodů kanalizace. Dojde k výměně dveřních křídel včetně zárubní, podlahy budou vyspraveny a
opatřeny bezprašným nátěrem, popř. dlažbou, opraví se povrchy stěn a stropů. Způsob využití prostor
se nemění, bude i nadále užíván jako technické zázemí a sklady.
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 12 týdnů od zahájení prací.
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 7 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 100 000,00 Kč do 1 500 000,00 Kč bez DPH (dále jen
„Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách
stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH,
při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání
nabídky a jejích Přílohách.
V souladu s usnesením Rady města č. 3/2021 ze dne 27.1.2021 byla Výzva k podání nabídky, včetně
jejích Příloh, v souladu se Směrnicí, dne 1.2.2021 zaslána těmto dodavatelům:
pořadové Obchodní firma - název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
STAFIKO PODĚBRADY spol.s Ve Dvoře 253, Velké Zboží, 290 01
1
616 80 346
r.o.
Poděbrady
Boleslavská tř.1765, 288 02
Komplet Stavby Nymburk s.r.o.
2
028 64 380
Nymburk
3
SKL Recyklostav s.r.o.
Jiřická 1000, 289 23 Milovice
290 10 161
Komenského nám. 54, 281 44
4
BFK services a.s.
271 55 153
Zásmuky
5

IPL STAVBY s.r.o.

Plzeňská 2822/224, 150 00 Praha 5

624 17 967

Lhůta pro podání nabídek končila dne 15.2.2021 ve 12:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve
stanovené lhůtě byly doručeny tři (3) obálky s nabídkami účastníků:

Pořadí
Účastník-obchodní firma –
doručen název
í
/jméno a příjmení

Sídlo, bydliště, místo podnikání

1

SKL Recyklostav s.r.o.

Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice

2

IPL STAVBY s.r.o.

Plzeňská 2822/224, 150 00 Praha 5

3

Komplet Stavby Nymburk s.r.o.

Boleslavská tř.1765, 288 02 Nymburk

IČ
290 10
161
624 17
967
243 13
742

Komise se na svém jednání sešla dne 15.2.2021 ve 13:30 hodin
Po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že doručené obálky s nabídkami účastníků byly
řádně uzavřeny a označeny názvem veřejné zakázky, a proto byly postoupeny k dalšímu posouzení,
respekt. hodnocení.
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria stanoveného zadavatelem
v zadávacích podmínkách, kde hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena
ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení
všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek účastníků podle nabídkové ceny, to je od nejnižší
nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
Tabulka výsledného pořadí nabídek:
Pořadí
Účastník-obchodní firma - název /jméno a
nabídk
IČ
Nabídková cena
příjmení/, sídlo, bydliště, místo podnikání
y
SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Jiřická 1000,
1 439 716,63 Kč vč. DPH
290 10
1
Mladá, 289 23 Milovice
1 189 848,45 Kč bez DPH
161
IPL STAVBY s.r.o., Plzeňská 2822/224, 150
1 697 499,80 Kč vč. DPH
2
624 17 967
00 Praha 5
1 402 892,40 Kč bez DPH
Komplet Stavby Nymburk s.r.o., Boleslavská
1 743 133,62 Kč vč. DPH
3
243 13 742
tř.1765, 288 02 Nymburk
1 440 606,30 Kč bez DPH
Hodnotící komise posuzovala nabídku s nejvýhodnější nabídkovou cenou s konstatováním, že nabídka
splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách týkající se kvalifikace,
obsahu nabídky a zpracování nabídkové ceny.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem SKL RECYKLOSTAV s.r.o.,
IČ 290 101 61, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 439 716,63
Kč včetně DPH (1 189 848,45 Kč bez DPH). Další účastníci podaly pro zadavatele méně
ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, viz Přílohy.
Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2021 je v položce 3613-6121 Rekonstrukce suterénu Dukelská
347,348 je vyčleněna částka ve výši 1 500 000,00 Kč. Nabídka na stavební práce je ve výši
1 439 716,63 Kč včetně DPH. Náklady na činnost TDI jsou odhadovány ve výši cca 40 000,00 Kč
včetně DPH a náklady na činnost koordinátora BOZP jsou odhadovány ve výši cca 18 500,00 Kč
včetně DPH. Celkové náklady akce jsou tedy ve výši cca 1 489 216,63 Kč včetně DPH tzn., že
financování je zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města rozhoduje na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.2.2021,
zpracované hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Stavební úpravy suterénu – Dukelská 347/5 a „348/7“, 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, 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, o výběru dodavatele,
kterým je účastník SKL RECYKLOSTAV s.r.o., IČ 290 10 161, se sídlem Jiřická 1000, Mladá, 289
23 Milovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 439 716,63 Kč včetně DPH (1 189 848,45 Kč bez DPH) a
splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Další účastníci podali pro
zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./104/2021
7. Památník Emila Zátopka
V návaznosti na vyhlášenou studentskou soutěž, jejímž zadáním byl návrh památníku Emila Zátopka
se dne 27.1.2021 uskutečnilo vyhodnocení za účasti všech členů hodnotící komise. Po hodnocení
jednotlivých prací a diskuzi bylo zkonstatováno, že žádná z prací neodpovídá svoji výtvarnou kvalitou
a parametry relevantnímu sochařskému návrhu, a proto byla soutěž zrušena bez vyhlášení pořadí.
Zároveň bylo členy hodnotící komise doporučeno vyhlásit novou soutěž „Památník Emila Zátopka“,
která by byla určena pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol se sídlem v ČR výtvarných a
příbuzných uměleckých oborů. Zájemci dle zadání zpracují výtvarný návrh, který ve stanoveném
termínu zašlou na adresu Města Milovice (elektronicky nebo písemně). Ze zaslaných návrhů vyberou
zvolení členové hodnotící komise tři vítězné návrhy. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádný návrh,
příp. méně návrhů i soutěž zrušit. Nově upravené Podmínky soutěže-viz příloha.
Vztah k rozpočtu:
Z rozpočtu města budou hrazeny ceny pro první tři vítězné návrhy v celkových nákladech 35 000,- Kč
v roce 2021 a dále realizace vítězného návrhu Památníků Emila Zátopka v maximální výši 1 000 000,Kč v průběhu let 2021-2022.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí zrušení studentské soutěže "Památník Emila Zátopka" schválené
usnesením RM č. 349/2019 a nevyhlášení žádného vítězného návrhu.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./105/2021
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí s vyhlášením nové soutěže "Památník Emila Zátopka", který by měl být odhalen
ke 100. výročí narození Emila Zátopka (září 2022), podle Podmínek soutěže dle přílohy.
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./106/2021

Lukáš Pilc
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 19. února 2021
Zápis byl ověřen podpisy dne: 19. února 2021

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

