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          Město MILOVICE 
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 

 Kancelář úřadu  

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 

 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 23/2017 

konaného dne 23. 8. od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

___________________________________________________________________________________________   

 

Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Miroslava Dlouhá – 

vedoucí kanceláře úřadu, Ing. Vladimír Vedral – radní města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města. 

Omluven: Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města. 

 

Program jednání Rady města 

 

Starosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Byty ve vlastnictví města  

3. Nebytové prostory ve vlastnictví města 

4. Veřejné zakázky 

5. Pozemky ve vlastnictví města 

6. Návrhy na uzavření Smluv o zřízení věcného břemene 

7. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „MŠ U Broučků - obnova 

komunikací“ ze dne 26. 6. 2017 

8. Kontrola výkonu samostatné působnosti 

9. Upozornění na nezákonnost OZV č. 5/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o 

stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice 

10. Žádosti o hlášení v místním rozhlase 

11. Vykoupení řadových garáží v sousedství Radnice 

12. 12. Návrh na zvolení nového člena dozorčí rady Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

o.p.s. 

13. Činnosti komisí Rady města 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 368/2017 

Rada města 

schvaluje předložený návrh programu jednání Rady města. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

 

Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 22/2017. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 369/2017 

Rada města 

bere na vědomí informaci starosty města Milovice o plnění usnesení z jednání RM č. 22/2017. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Byty ve vlastnictví města 

 

2a) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v ul. 

Topolová, Milovice – Mladá 

 

Starosta města uvedl, že dne 14. 8. 2017 byla na Odbor SMMI, Oddělení správy majetku města Milovice (dále 

jen Odd. SMM) doručena žádost pana P. G. o uzavření splátkového kalendáře na úhradu vyúčtování služeb 

spojených s užíváním bytu v ul. Topolová, Milovice za rok 2016 ve výši 12 114 Kč. V roce 2015 byl uzavřen 

splátkový kalendář na úhradu vyúčtování služeb za období roku 2014. V roce 2016 byl uzavřen splátkový 

kalendář na úhradu vyúčtování služeb za období roku 2015. Tyto splátkové kalendáře byly řádně plněny. Odd. 

SMM navrhuje uzavřít s nájemcem bytu v ulici Topolová, Milovice část Mladá, P. G., splátkový kalendář na 

dobu 12 měsíců. Splátky by pak byly hrazeny 11 x 1 009,- Kč a 1x  1 015 Kč počínaje měsícem září 2017. 
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Splátkový kalendář bude uzavřen s  podmínkou, že v případě nezaplacení jedné splátky bude mít za následek 

ztrátu výhody splátek dle § 1931 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 370/2017 

Rada města  

a) schvaluje uzavření splátkového kalendáře s nájemcem bytu v ulici Topolová, Milovice – Mladá, na částku za 

vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v ul. Topolová, Milovice za rok 2016 ve výši 12 114 Kč. Dluh 

bude uhrazen nejpozději do 31. 8. 2018 s tím, že nezaplacení jedné splátky bude mít za následek ztrátu výhody 

splátek dle § 1931 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

b) ukládá Odd. SMM uzavřít splátkový kalendář s nájemcem bytu v ulici Topolová na dlužnou částku 12 114 

Kč,  s dobou splatnosti max. do  31. 8. 2018 s podmínkou, že  v případě nezaplacení jedné splátky bude mít  za 

následek ztrátu výhody splátek dle § 1931 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Hlasování: pro 4, proti 1 (Mgr. Ondřej Matouš), zdržel se 0. 

 
3. Nebytové prostory ve vlastnictví města 

 

3a) Informace – ukončení činnosti a žádost o převod nájmu nebytových prostor v č. p. 347, ul. Dukelská, 

Milovice              

 

Starosta města uvedl, že dne 9. 8. 2017 bylo na Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku 

města (dále jen Odd. SMM) doručeno oznámení nájemce nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 347, ul. 

Dukelská, Milovice MUDr. Josefa Langra, se sídlem Dvořákova 787, Poděbrady, týkající se ukončení činnosti 

jeho lékařské praxe poskytující služby v oboru gynekologie a porodnictví. Zároveň bylo MUDr. Josefem 

Langrem oznámeno, že v jeho praxi bude pokračovat lékařka MUDr. Šárka Garážová, se sídlem Ostrá 21. 

Vzhledem k tomu, že lékařka v současné době ještě nemá přiděleno IČ (bude poskytnuto cca do listopadu 2017), 

bude tato lékařka poskytovat své služby pod hlavičkou spol. MUDr. Josef Langr s.r.o., IČ 04006054, a to až do 

doby přidělení svého IČ.  Po jeho přidělení bude požádáno o změnu názvu nájemce výše uvedených prostor a 

zveřejněn adresný Záměr na pronájem nebytových prostor, v 1. patře budovy č. p. 347, které byly pronajaty od 

roku 1993 za účelem provozování ordinace ženského lékaře. Jedná se o prostory o celkové výměře 86 m². 

Vzhledem k tomu, že se jedná, o zachování lékařské praxe v obci doporučuje Odd. SMM Radě města schválit 

uzavření následné Smlouvy na pronájem nebytových prostor za podmínek platných pro MUDr. Josefa Langra.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 371/2017 

a) bere na vědomí oznámení o ukončení lékařské praxe MUDr. Josefa Langra ke dni 31. 8. 2017 a její předání 

MUDr. Šárce Garážové, která bude praxi ženského lékaře dále provozovat, 

b) ukládá Oddělení správy majetku města připravit adresný Záměr na pronájem nebytových prostor pro MUDr. 

Šárku Garážovou, která bude pokračovat v provozování ordinace ženského lékaře, a jeho předložení na nejbližší 

jednání RM po přidělení IČ MUDr. Šárce Garážové. Záměr bude zpracován na základě platných podmínek pro 

MUDr. Josefa Langra.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

3b) Žádost o pronájem velkého sálu Kulturního domu v ul. 5 května č. p. 101 Milovice 

 

Starosta města uvedl, že dne 16. 8. 2017 byla doručena na oddělení SMM žádost pana M. Š., předsedy 

Tanečního klubu dospělých Lysá nad Labem (dále jen TKD), o možnost pronájmu velkého sálu Kulturního 

domu v ul. 5. května č. p. 101 v části Milovice, za účelem pořádání 10 lekcí tanečních kurzů pro dospělé, které 

se budou konat každý čtvrtek od 19.30 do 22.15 hodin, a to v termínu od  19.10.2017 do 21. 12. 2017.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 372/2017 

a) schvaluje pronájem velkého sálu Kulturního domu v č.p.101, ulice 5. května, v části Milovice, Tanečnímu 

klubu dospělých, Husovo náměstí 1553, Lysá nad Labem, za účelem pořádání 10 lekcí tanečních pro dospělé, 

které se budou konat v termínu od 19. 10. 2017 do 21. 12. 2017 každý čtvrtek od 19.30 do 22.15 hodin, 

v souladu se směrnicí města Milovice č. 2/2012 Pravidla pro pronájem velkého a malého sálu KD Mlovice ul. 5. 

května 101 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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4. Veřejné zakázky 

 

4a) Veřejná zakázka „Rozšíření MKDS Milovice - 2017“ Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 26. 6. 2017 

 

Starosta města uvedl, že dne 26. 6. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi Městem Milovice (jako 

objednatelem) a společností Mopos Communications, a.s., IČ 262 22 398, se sídlem Rokycanova 2793, Zelené 

předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci investiční akce „Rozšíření MKDS Milovice - 2017“ (kopie uzavřené 

Smlouvy viz Příloha č. 1). Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího Městského kamerového dohlížecího 

systému Milovice (dále jen „MKDS“), které spočívá ve výměně stávající statické kamery kamerového bodu KB 

č. 11 za kameru otočnou, vybudování dalších čtyř (4) kamerových bodů KB č. 19, 20, 21 a 22, jejich propojení 

doplňkovými bezdrátovými pojítky na stávající páteřní bezdrátovou síť, rozšíření stávajícího hlavního 

monitorovacího a záznamového pracoviště na služebně Městské policie Milovice a konfigurace podružného 

monitorovacího pracoviště na služebně Policie ČR - Obvodní oddělení Milovice. Součástí plnění zakázky je 

rovněž vybudování nových kabelových přípojek pro napájení kamerových bodů v ul. Družstevní v části Milovice 

(příjezd do města ve směru od obce Stratov) a v ul. Topolová v části Mladá (v prostoru Skateparku). Při 

prohlídce místa trasy kabelové přípojky pro napájení kabelového bodu č. 21 (19), který bude umístěn v prostoru 

Skateparku mezi ulicemi Tyršova a Topolová, kde bylo umístění kabelové přípojky navrženo do otevřené 

výkopové rýhy, přičemž podstatná část trasy byla umístěna do komunikace propojující ul. Tyršova s ul. 

Topolová, která má asfaltobetonový povrch, byl Oddělením investic-Odboru správy majetku města a investic 

(dále jen „Odd. investic“) vznesen na dodavatele tj. společnost Mopos Communications, a.s. požadavek, aby 

navrhla jiné, méně finančně náročné technické řešení kabelové přípojky. Společnost Mopos Communications, 

a.s., navrhla řešit realizaci předmětné kabelové přípojky formou řízeného protlaku (s uložením kabelu 

v chráničce), což bude levnější a zcela odpadne i omezení dopravy, a zároveň požádala o prodloužení termínu 

dokončení investiční akce tj. z 15. 9. 2017 do 16. 10. 2017 s ohledem na to, že se jedná o specializovanou 

stavební činnost, kterou bude muset zajistit prostřednictvím poddodavatele (kopie žádosti viz Příloha č. 2). Na 

základě výše uvedeného Odd. investic předkládá Radě města Návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo 

s tím, že doporuč Radě města aby uzavření Dodatku č.1 v předloženém znění schválila (návrh Dodatku č. 1 viz 

Příloha č. 3).   

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 373/2017 

Rada města 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 6. 2016 mezi Městem Milovice (jako 

objednatelem) a společností Mopos Communications, a.s., IČ 262 22 398, se sídlem Rokycanova 2793, Zelené 

předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci investiční akce „Rozšíření MKDS Milovice-2017“, jehož předmětem je 

změna termínu dokončení akce, v předloženém znění.  

Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 

 

4b) Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně na dětském hřišti, ul. Pionýrů“ Návrh na rozhodnutí o výběru 

dodavatele 

Starosta města uvedl, že vedoucí Kanceláře úřadu Miroslava Dlouhá jako osoba uvedená v článku 2 bodu 1.3 

písm. c) směrnice města č. 2/2017  schválila znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace na plnění 

veřejné zakázky, na služby s názvem „Revitalizace zeleně na dětském hřišti, ul. Pionýrů“ 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 realizace projektu „Revitalizace zeleně na 

dětském hřišti, ul. Pionýrů“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. I. Ř., ČKA 02 404, se sídlem Dřísy 

211. V současné době je hřiště vybaveno dřevěnými herními prvky včetně dopadových zón a laviček. Vegetační 

plocha je zatravněná, prakticky bez vyšší zeleně. Cílem projektu je ozelenění dětského hřiště a vytvoření tak 

lepších klimatických podmínek pro hru a odpočinek. Zároveň se předpokládá začlenění hřiště do okolí zeleně a 

pohledové oddělení od navazující zástavby. Podrobný popis a rozsah prací je uveden v Projektové dokumentaci 

a v Rozpočtu. Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak 

zadávat zakázky na služby v hodnotě od 100 001,- Kč bez DPH do 500 000,- Kč bez DPH)  tj. Směrnicí města 

Milovice č. 2/2017 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 předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Dne 14. 8. 2017 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:  
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Poř. 

číslo  

Obchodní firma – název 

/jméno a příjmení/  
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ 

1 BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. 
Alšova 5/3 

252 62 Únětice 
261 50 646 

2 Bušim – péče o zeleň, s.r.o.  
Hrabanov 535/6 

289 22 Lysá nad Labem 
020 00 652 

3 Školky-Montano, spol. s r.o.  
Č.p. 410 

289 16 Přerov nad Labem 
475 46 131 

4 Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. 
Č.p. 125 

250 01 Dřevčice 
024 52 901 

Lhůta pro podání nabídek končila dne 18. 8. 2017 v 10:35 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě 

byly doručeny obálky s nabídkou dvou (2) účastníků: 

Pořadí 

účastní

ků  

Obchodní firma – název /jméno a 

příjmení/ 
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ 

1 Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. 
č.p. 125 

250 01 Dřevčice 
024 52 901 

2 Školky-Montano, spol. s r.o. 
č.p. 410 

289 16 Přerov nad Labem 
475 46 131 

Komise se na svém jednání sešla dne 18. 8. 2017 v 10:35 hodin   

V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda 

jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o 

otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky obou účastníků kontrole vyhověly. Následně 

hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že 

oba účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo 

posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky obou účastníků požadavky na úplnost 

nabídky splnily. Hodnotící komise dále nabídky posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z účastníků není mimořádně nízkou nabídkovou 

cenou. 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 na plnění zakázky.  

Tabulka výsledného pořadí účastníků: 

Pořadí 

účastníků 

Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, 

sídlo, bydliště, místo podnikání  
IČ 

Nabídková cena  

 

1 

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. 

č.p. 125 

250 01 Dřevčice 

024 52 901 

324 010,70 Kč včetně 

DPH 

267 777,40 bez DPH 

2 

Školky – Montano, spol. s r.o. 

č.p. 410 

289 16 Přerov nad Labem 

475 46 131  

 

430 935,70 Kč včetně 

DPH 

356 145,20 Kč bez DPH 

 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČ 024 

52 901, se sídlem č.p. 125, 250 01 Dřevčice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 

nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 324 010,70 Kč včetně DPH (267 777,40 

bez DPH), druhý účastník podal pro zadavatele méně vhodnou 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, oboje ze dne 18. 8. 2017, viz Přílohy. 

Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek 

přijala toto usnesení:   

Usnesení č. 374/2017 

Rada města  

a) konstatuje, že nabídky obou účastníků, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace zeleně na dětském hřišti, ul. Pionýrů“ 

zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2017 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, (dále jen 

„ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny 

podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci, 
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b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 8. 2017, zpracované hodnotící 

komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele, 

kterým je účastník Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČ 024 52 901, se sídlem č.p. 125, 250 01 Dřevčice, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 

324 010,70 Kč včetně DPH (267 777,40 bez DPH). 

Tabulka výsledného pořadí účastníků: 

Pořadí 

účastníků 

Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, 

sídlo, bydliště, místo podnikání  
IČ 

Nabídková cena  

 

1 

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. 

č.p. 125 

250 01 Dřevčice 

024 52 901 

324 010,70 Kč včetně 

DPH 

267 777,40 bez DPH 

2 

Školky – Montano, spol. s r.o. 

č.p. 410 

289 16 Přerov nad Labem 

475 46 131  

 

430 935,70 Kč včetně 

DPH 

356 145,20 Kč bez DPH 

 

Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.     

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4c) Návrh na schválení Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Oprava polní cesty Milovice“ 

 

Starosta města uvedl, že pro možnost realizace akce nazvané „Oprava polní cesty Milovice“ předkládá Kancelář 

úřadu, Radě města ke schválení dvě cenové nabídky včetně naceněných položkových rozpočtů, které zahrnují 

kompletní realizaci akce. Předmětem plnění zakázky je oprava stávající polní cesty na části pozemků 947/1, 

947/5 a 947/6 v k. ú. Milovice nad Labem, délka úseku je cca 1200m. Stávající polní cesta má četné nerovnosti. 

V rámci rekonstrukce bude provedeno vyrovnání povrchu cesty stavebním recyklátem, vyspádování a uhutnění.  

Dne 2. 8. 2017 byla Výzva k podání cenové nabídky zaslána těmto dodavatelům: 

Poř. 

číslo  

Obchodní firma – název 

/jméno a příjmení/ 
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ 

1 Atoli s.r.o. 
Běloveská 235 

199 00 Praha - Letňany 
241 71 425 

2 Roadstav s.r.o. 
Jabloňová 202 

290 01 Poděbrady - Polabec 
242 86 681 

3 UC-SERVIS, s.r.o. 
Biskupcova 1754/62 

130 00 Praha - Žižkov 
618 54 115 

Podle předmětu zakázky a její předpokládané hodnotě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce, která bude zadána v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na 

stavební práce v hodnotě od 0,- Kč bez DPH do 300 000,- Kč bez DPH) tj. Směrnice města Milovice č.2/2017 

Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení 

§6 zákona č.134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad 

transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Lhůta pro elektronické podání nabídek 

končila dne 10. 8. 2017 v 10:00 hod, ve stanovené lhůtě byly doručeny nabídky dvou (2) účastníků: 

Účastník 
Obchodní firma – název /jméno a 

příjmení/ 
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ 

1 UC-SERVIS, s.r.o. 
Biskupcova 1754/62 

130 00 Praha - Žižkov 
618 54 115 

2 Atoli s.r.o. 
Běloveská 235 

199 00 Praha - Letňany 
241 71 425 

Tabulka výsledného pořadí účastníků: 

Pořadí 

účastníků 

Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo, 

bydliště, místo podnikání  
IČ 

Nabídková cena  

v Kč 

1 

Atoli s.r.o. 

Běloveská 235 

199 00 Praha - Letňany 

241 71 425 

287 901,50 bez 

DPH  

348 360,82 vč. 

DPH 

2 

UC-servis, s.r.o. 

Biskupcova 1754/65 

130 00 Praha-Žižkov 

618 54 115  

300 245,00 bez 

DPH 

363 296,45 vč. 

DPH 
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 375/2017 

Rada města 

a) schvaluje předloženou cenovou nabídku, dodavatele Atoli s.r.o., IČ 241 71 425, se sídlem Běloveská 235, 

199 00 Praha - Letňany, na realizaci akce „Oprava polní cesty Milovice“, 

b) ukládá Kanceláři úřadu, zajistit podpis Smlouvy o dílo na realizaci akce s výše uvedeným dodavatelem. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Vladimír Vedral). 

 

5. Pozemky ve vlastnictví města  

 

5a) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1251/4 v k. ú. Benátecká Vrutice       

 

Starosta města uvedl, že Odboru právy majetku města a investic byla doručena žádost Bc. H. O. N., 289 23 

Milovice (dále jen „žadatelka“), o odkoupení části městského pozemku parc.č. 1251/4 v k.ú. Benátecká Vrutice, 

o velikosti cca 60 m
2
, u domu č. p. 30 v části Benátecká Vrutice. V žádosti je uvedeno “Odkoupení je za účelem 

snazšího přístupu na pozemek a zachycení dešťových srážek z budov okolo pozemku“ (kopie žádosti viz Příloha 

č. 1). Oddělení investic-Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) k předložené žádosti 

uvádí:   

 pozemek parc. č. 1251/4 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Benátecká Vrutice má celkovou výměru   

14 119 m
2
, příčemž předmětná část pozemku tvoří travnatou plochu (umístění pozemku je zakresleno 

v mapovém podkladu viz Příloha č. 2), 

 pozemek je zapsán na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (viz Příloha č. 3 - 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 předmětný pozemek umístěn v ploše, která je určena 

jako plocha veřejných prostranství (PV), konkrétně PV-1002, 

 vlastníkem sousedního pozemku st. parc.č. 64/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Benátecká Vrutice, se 

stavbou rodinného domu č.p. 30,  je Josef Novák, Benátecká Vrutice 30, 289 23 Milovice, otec žadatelky (viz 

Příloha č. 3 - Informace o pozemku z KN).    

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který je součástí veřejného prostranství v části Benátecká Vrutice, a 

jeho prodej by mohl v budoucnu komplikovat záměry města v dané lokalitě, nedoporučuje Odd. investic Radě 

města aby bylo zahájeno jednání s žadatelkou o jeho prodeji. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 376/2017 

Rada města 

a) bere na vědomí žádost žádost Bc. H. O. N., 289 23 Milovice, o odkoupení části městského pozemku parc.č. 

1251/4 v k.ú. Benátecká Vrutice, o velikosti cca 60 m
2
, u domu č.p. 30 v části Benátecká Vrutice. 

b) doporučuje ZM neschválit žádost Bc. H. O. N., 289 23 Milovice, o odkoupení části městského pozemku 

parc.č. 1251/4 v k.ú. Benátecká Vrutice, o velikosti cca 60 m
2
, u domu č.p. 30 v části Benátecká Vrutice. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

5b) Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1390/18 v k.ú. Benátecká Vrutice       

 

Starosta města uvedl, že Odboru právy majetku města a investic byla doručena žádost Ing. V. P., 289 23 

Milovice, o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1390/18 ostatní plocha-jiná plocha o 

výměře 11 690 m
2
  v k.ú. Benátecká Vrutice. V. P. je majitelem sousedního pozemku parc. č. 1390/20 a objektu 

bez čp/če postaveného na pozemku st. parc.č. 295, oba v k.ú. Benátecká Vrutice. V žádosti je, mimo jiné 

uvedeno, že předmětný pozemek by chtěl využit k plánovanému rozšíření společnosti Conpath s.r.o., se sídlem 

v Milovicích, a za pozemek nabízí kupní cenu ve výši 4 000 000,00 Kč (tj. cca 342 Kč/m
2
), kopie žádosti viz 

Příloha č. 1.     

Oddělení investic-Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) k předložené žádosti uvádí:   

 pozemek parc.č. 1390/18 ostatní plocha-jiná plocha má celkovou výměru 11 690 m
2
, přičemž „obklopuje“ 

pozemky parc.č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m
2
 (na pozemku je evidovaná stavba bez 

čp/če-jiná stavba), parc.č. st. 286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m
2
 (na pozemku je evidovaná stavba 

bez čp/če-jiná stavba), parc.č. st. 287 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m
2
 (na pozemku je evidovaná 

stavba bez čp/če-jiná stavba) a parc.č. st. 288 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m
2
 (na pozemku je 

evidovaná stavba bez čp/če-jiná stavba).  

 předmětné pozemky jsou zapsány na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (viz Příloha č. 2 - Informace o 
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pozemku z KN). Jedná se o pozemky přístupné z ulice Topolová v části Mladá, jejich poloha je zakreslena 

v mapovém podkladu, viz Příloha č. 3.     

 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, jsou předmětné pozemky umístěny v ploše, která je určena 

pro stavby k výrobě a skladování (VX), konkrétně VX-2150.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, které by mohly být městem nabídnuty vlastníkům nemovitostí 

v centru města, pro možnost přemístění jejich provozoven, nedoporučuje Odd. investic Radě města aby bylo 

zahájeno jednání s Ing. V. P. o jejich prodeji.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 377/2017 

Rada města 

a) bere na vědomí žádost Ing. V. P., 289 23 Milovice, o odkoupení pozemku ve vlastnictví města Milovice 

parc.č. 1390/18 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 11 690 m
2
  v k.ú. Benátecká Vrutice 

b) doporučuje ZM neschválit žádost Ing. V. P., 289 23 Milovice, o odkoupení pozemku ve vlastnictví města 

Milovice parc. č. 1390/18 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 11 690 m
2
  v k.ú. Benátecká Vrutice 

c) konstatuje, že v současné době není v zájmu města Milovice pozemek parc.č. 1390/18 ostatní plocha-jiná 

plocha o výměře 11 690 m
2
  v k.ú. Benátecká Vrutice prodávat, vzhlem k tomu, že probíhají jednání s vlastníky 

nemovitostí umístěných v centru města, pro možnost přemístění jejich provozoven na tento pozemek. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 
6. Návrhy na uzavření Smluv o zřízení věcného břemene 

 

6a) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností Vodovody 

a kanalizace Nymburk, a.s. a společností IRE, s.r.o., na pozemku parc. č. 669 dle PK, v k. ú. Milovice nad 

Labem 

 

Starosta města uvedl, že Společnost IRE, s.r.o., 271 97 se sídlem Praha 9 - Kyje, Manželů Dostálových 1436, 

PSČ 198 00 dokončila stavbu vodohospodářského zařízení s názvem „Vodovodní řad PHD DN 90 mm, délka 

268,85 m a kanalizační řady - stoka „A“, „B“ PVC DN 250 mm, délka 241,74 m“. Toto vodohospodářské 

zařízení bylo vybudováno v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě „Třešňovka“ v ul. Zahradní v části 

Milovice. Mapový podklad se zákresem umístění vodohospodářského zařízení viz Příloha č. 1 a kopie 

Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby viz Příloha č. 2. Podle vzájemné dohody společností IRE, s.r.o. a 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. stane 

provozovatelem tohoto vodohospodářského zařízení s tím, že jedním z dokladů, na jejichž základě bude toto 

zařízení provozovat musí být i Smlouvy o zřízení věcných břemen, uzavřené s majiteli pozemků, ve kterých je 

zařízení umístěno. Na základě uvedeného společnost IRE, s.r.o. požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 669 (dle PK) v k.ú. Milovice nad Labem, mezi 

Městem Milovice (jako stranou povinnou), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako stranou 

oprávněnou) a společností IRE, s.r.o. (jako investorem). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti Vodovody 

a kanalizace Nymburk, a.s., jako provozovatele vodovodní a kanalizační sítě na území města Milovice (a jako 

stranou oprávněnou): 

- provozovat na předmětné části pozemku výše uvedené vodohospodářské zařízení,  

- vstupovat a vjíždět na předmětnou část pozemku v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a případným odstraněním vodohospodářského zařízení.  

Rozsah věcného břemene na pozemku je stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu č. 1493-217/2017, 

vyhotoveném Společností Geodézie Nymburk 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 dle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na 

pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, 

usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace 

(vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy vodohospodářského 

zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m
2 

zastavění plochy postavením nadzemních částí vodohospodářského zařízení 

(vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční 

náhrada je bez DPH. Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene na předmětném pozemku v tomto 

případě činí. 

pozemek parc. č. 669 - PK bm/m
2
 x cena za bm/m

2
 = cena celková cena v Kč bez DPH 

kanalizační  řad-ve vozovce   7,00 x 300,00 Kč = 2 100,00 Kč   2 100,00 Kč   

vodovodní  řad-ve vozovce   6,30 x 300,00 Kč = 1 890,00 Kč   2 000,00 Kč (min. sazba za 1 pozemek)  

celkem       4 100,00 Kč + zákonná sazba DPH    
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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 investor. Na základě výše uvedeného 

Oddělení investic - Odboru Správy majetku města a investic navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene schválit.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 378/2017 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení  věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví města parc.č. 669 (dle PK), 

v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako stranou povinnou), společností Vodovody a kanalizace 

Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288 21 (jako stranou oprávněnou) a 

společností IRE, s.r.o., 271 97 se sídlem Praha 9 - Kyje, Manželů Dostálových 1436, PSČ 198 00 (jako 

investorem), za těchto podmínek:  

- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

- vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění 

výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude pozemek 

(respekt. povrch pozemku) uveden do původního stavu,    

- zřízení věcného břemene bude úplatné,  

- jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za 

uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

vodohospodářského zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m
2 

zastavění plochy postavením nadzemních částí 

vodohospodářského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve 

vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.   

- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní 

poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) uhradí investor.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

6b) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti mezi 

Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 1394/1 v k. ú. Benátecká Vrutice   

 

Starosta města uvedl, že Společnost Elmoz Czech, s.r.o., IČ 475 44 929, se sídlem Popovice 76, PSČ 257 02, na 

základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení investic, Odboru správy majetku města a 

investic (dále jen „Odd. investic“) návrh na uzavření Smlouvy č. IV-12-6021092/VB/01 o uzavření budoucí  

smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1394/1 v k.ú. 

Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

(jako budoucí stranou oprávněnou). Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby 

zařízení distribuční soustavy NN s názvem „Milovice, kNN pro parc. č. 1394/14“. Jedná se o vybudování nové 

kabelové přípojky NN pro připravovanou rekonstrukci objektu na pozemku st. parc. č. 403 v k.ú. Benátecká 

Vrutice, v ul. V Břízách, v části Mladá, napojené na stávající distribuční soustavy NN, ve vlastnictví společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. Trasa kabelového vedení je patrná z mapových podkladů, tj. Snímek katastrální mapy a 

Situační výkres (viz Příloha č. 1). 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 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 77,00 bm (z toho cca 67,00 bm uložení v komunikaci 

a cca 10 bm uložení v zeleném 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 Odd. investic navrhuje Radě města 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti schválit.  
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 379/2017 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-6021092/VB/01 o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1394/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, 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:  

- 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 m
2
  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 0. 

 

6c) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti mezi 

Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 669 (dle PK) a parc. č. 805 (dle 

KN) v k. ú. Milovice nad Labem   

 

Starosta města uvedl, že Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČ 627 43 25, se sídlem Liberec, 

Budyšínská 1294, PSČ 460 01, na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení 

investic, Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) návrh na uzavření Smlouvy č. IV-

12-6021209/VB003 o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, na pozemcích ve 

vlastnictví města Milovice parc.č. 669 (dle PK) a parc.č. 805 (dle KN), oba v k.ú. Milovice nad Labem, mezi 

Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou 

oprávněnou). Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby zařízení distribuční 

soustavy NN s názvem „Milovice, Zahradní, kNN pro parc. č. 804“. Jedná se o vybudování nové kabelové 

přípojky NN pro připravované rozšíření hřbitova města Milovice, v ul. Zahradní, v části Milovice, napojené na 

stávající distribuční soustavy NN, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.Trasa kabelového vedení je 

patrná z mapových podkladů, tj. Snímek katastrální mapy a Situační výkres (viz Příloha č. 1). 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 80,00 bm podzemního kabelového vedení uloženého do pozemků (z toho cca 8,00 bm uložení 

v komunikaci a cca 72 bm uložení v zeleném pásu) a cca 0,75 m
2
 zastavění plochy pozemku postavením 

nadzemního pilíře pro umístění pojistkové přípojkové skříně. 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 Odd. investic navrhuje 

Radě města uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti schválit.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 380/2017 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-6021209/VB003 o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti, na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 669 (dle PK) a parc.č. 805 (dle KN), oba v k.ú. 

Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, 
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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:  

- 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 Kč/započatý m
2
 zastavění plochy postavením nadzemních částí zařízení 

distribuční soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000 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 0. 

 

7. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „MŠ U Broučků - obnova 

komunikací“ ze dne 26. 6. 2017 

 

Starosta města uvedl, že ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 je v položce 3111-6121 „Komunikace 

v areálu MŠ U Broučků čp. 320“, vyčleněna částka ve výši 2 246,0 tis. Kč. Po předání staveniště, ještě před 

zahájením vlastní realizace předmětné stavby nám byla doručena informace, že v areálu MŠ U Broučků bude 

v dohledné době realizována akce záchytu dešťových vod za účelem zálivky zeleně. Vzhledem k tomu, že 

obdržená informace hovoří o stažení všech dešťových svodů do jedné záchytné jímky větších rozměrů, musí tato 

stavba předcházet stavbě komunikací. Vlastní rozsah zemních prací nám dosud není znám. Z důvodu udržení 

záruk za realizované komunikace, by bylo vhodné obě akce realizovat jednou provádějící společností. Zároveň 

nemáme povědomí o stavu připravované dokumentace na záchyt dešťových vod a s tím spojené legislativní 

činnosti, nelze určit ani předběžný předpoklad vlastní realizace. Na základě výše uvedeného pak navrhujeme 

zrušení stávající smlouvy a po kompletaci dokumentace vypsání obou staveb jako jednu investiční akci. 

Tabulka výsledného pořadí účastníků: 

Pořadí 

účastníků 

Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo, 

bydliště, místo podnikání  
IČ Nabídková cena v Kč 

1 
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  

Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice 
290 10 161 

1 835 527,00 bez DPH 

2 220 988,00 vč. DPH 

2 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 

480 35 599 
1 924 213,91 bez DPH 

2 328 298,83 vč. DPH 

3 
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. 

Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice 
057 01 449  

2 112 388,00 bez DPH 

2 555 989,00 vč. DPH 

4 
COLAS CZ, a.s. 

Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 
261 77 005  

2 952 581,77 bez DPH 

3 572 623,94 vč. DPH 

5 
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. 

Králův Dvůr - Záhořany , Luční 111, PSČ  267 01  
248 35 030 

4 469 354,14 bez DPH 

5 407 918,51 vč. DPH 

6 
KAZIKO a.s., Praha 9 - Hloubětín  

Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00 
266 93 054 

4 963 577,52 bez DPH 

6 005 928,80 vč. DPH 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 381/2017 

Rada města 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 06. 2017 uzavřené mezi společností SKL 

RECYKLOSTAV s.r.o., sídlo: Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, IČ: 290 10 161, DIČ: CZ29010161 a 

Městem Milovice na realizaci stavby „MŠ U Broučků - obnova komunikací“, v předloženém znění z důvodu 

zrušení realizace stavby. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

8. Kontrola výkonu samostatné působnosti 

 

Starosta města uvedl, že Kancelář úřadu obdržela od Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly, dne 20. 6. 2017 Informaci o provedení kontroly, která se vztahovala na dodržování některých § zákona 
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o obcích, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu a dalších oblastí samostatné působnosti 

svěřené orgánům města.  Dne 12. 7. 2017 si kontrolní skupina vyžádala podklady uvedené v příloze č. 2 

Informace o provedení kontroly. Výsledek o kontrole výkonu samostatné působnosti byl zaslán datovou 

schránkou dne 24. 7. 2017, kde v protokolu byly popsán průběh kontroly a kontrolní zjištění. Vzhledem k tomu, 

že bylo zjištěno porušení zákona, které je uvedeno v odst. 7, bylo doporučeno možné řešení zjištěných 

nedostatků. V tuto chvíli město již napravilo zjištěné nedostatky, které bylo možné opravit (jako jsou např. 

chybějící podpisy) a vzalo na vědomí informaci o porušení, které bohužel již napravit nelze (např. nedodržení 

lhůty ověření podpisů zápisu Zastupitelstva města). Nyní má město povinnost na nejbližším zasedání 

Zastupitelstva města seznámit členy s výsledky uskutečněné kontroly, předložit též návrh opatření k nápravě 

kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě zastupitelé seznámit s informací, jak 

již byly nedostatky opraveny. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 382/2017 

Rada města 

a) bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra ČR o provedení kontroly ze dne 20. 6. 2017, která se 

vztahovala na dodržování některých § zákona o obcích, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního 

řádu a dalších oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům města, 

b) předkládá Zastupitelstvu města Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města Milovice, 

c) informuje Zastupitelstvo města o tom, že zjištěné nedostatky, které bylo možné opravit, již Kancelář úřadu 

napravila, 

d) ukládá vedoucí kanceláře úřadu zaujmout opatření pro prevenci zjištěných nedostatků a předložit je RM ve 

lhůtě 4 týdnů ode dne konání tohoto jednání RM.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

9. Upozornění na nezákonnost OZV č. 5/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání 

se stavebním odpadem na území města Milovice 

 

Starosta města uvedl, že Kancelář úřadu předkládá členům Rady města upozornění na nezákonnost Obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2017 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města (dále jen „OZV“), kterou 

obdržela dne 8. 8. 2017, prostřednictvím datové schránky ze strany Ministerstva vnitra. Toto upozornění bylo 

následně předáno právnímu zástupci města Milovice, který sepsal Stanovisko k tomuto upozornění, ve které 

posuzuje OZV v souladu se zákonem. Kancelář úřadu doporučuje vzít toto upozornění a stanovisko na vědomí, 

předložit jej na jednání Zastupitelstva města č. 6/2017 s doporučením přijmout závěr, že město Milovice setrvává 

na svém postoji a neměnit nastavení systému pytlového sběru. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 383/2017 

Rada města 

a) bere na vědomí upozornění na nezákonnost Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o stanovení systému 

shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se 

stavebním odpadem na území města obdrženou ze strany Ministerstva vnitra, 

b) doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí upozornění na nezákonnost Obecně závazné vyhlášky č. 

5/2017 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města obdrženou ze strany Ministerstva vnitra a Stanovisko 

k upozornění MVČR na nezákonnost a trvat na původním znění OZV. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

10. Žádosti o hlášení v místním rozhlase 

 

10a) Žádost o hlášení v místním rozhlase – Hradozámecké noci na Zámku Loučeň 

 

Starosta města uvedl, že Kancelář úřadu obdržela dne 21. 8. 2017 žádost o hlášení místního rozhlasu Zámku 

Loučeň, o vyhlášení akce Hradozámecké noci, která se bude konat dne 26. 8. 2017.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 384/2017 

Rada města 

neschvaluje vyhlášení akce Hradozámecké noci na Zámku Loučeň, která se bude konat dne 26. 8. 2017. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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11. Vykoupení řadových garáží v sousedství Radnice 

 

Zastupitel Mgr. Zdeněk Milata předložil návrh členům Rady města v tomto znění: 

Město Milovice pečuje, dle §2 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o Obcích ve znění pozdějších předpisů, o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 

Jednou z oblastí zájmu města je objekt řadových garáží v sousedství Radnice. Objekt se do centra města 

absolutně nehodí, navíc dle schváleného Územního plánu (usnesení č. 36/2016 ZM ze dne 18. dubna 2016) je v 

místě plánována komunikace (rozvojová plocha PV-3012). Cílem předkládaného materiálu je realizovat výkup 

pozemků a nemovitostí souvisejících s objektem řadových garáží nejblíže budově Radnice do vlastnictví Města 

Milovice. Po dokončení studie centra se navrhuje realizovat ve vhodnou chvíli demolici objektu a zřízení dle 

Územního plánu zamýšlené komunikace nebo jiného vhodného veřejného prostranství odpovídajícího charakteru 

centra města. Do doby realizace demolice lze garáže pronajímat na dobu určitou a tak získat alespoň část 

prostředků k umoření vynaložených investic zpět.   

Popis předmětu problému: 

V sousedství Radnice v centru města se nacházejí celkem tři objekty řadových garáží. Každý objekt je rozdělen 

do 25 garážových stání. Mezi nimi je umístěn objekt vietnamské prodejny. Předmětem jednání je objekt 

řadových garáží nejblíže objektu Radnice. Zde se nachází 25 garáží z nichž 8 se nachází na pozemcích 

vlastněných městem. V ostatních objektech garáží se nachází dalších 13 garáží na pozemcích města. V objektu 

nejblíže Radnici je z 8 garáží stojících na pozemcích města 6 garáží ve vlastnictví společnosti Q-Byt Čelákovice. 

Dvě garáže na pozemcích města jsou ve vlastnictví fyzických osob – N. T., Mladá, Milovice a F. Z., Praha 5 

(stav k datu zpracování zprávy – 02. 07. 2017). Ve zbývajících objektech řadových garáží je celkem 12 garáží ve 

vlastnictví společnosti Q-Byt Čelákovice, jedna garáž na pozemku města ve vlastnictví fyzické osoby – H. M., 

Milovice, tato je zatížena exekucí. U objektu garáží umístěném nejblíže Radnici se nachází dva souběžné 

pozemky p.č. 1769/12 (248 m2) a 1769/13 (250 m2) v k.ú. Milovice nad Labem, které jsou ve vlastnictví Města 

Čelákovice. Pro doplnění uvádím, že u výše umístěných řadových garáží se rovněž nachází pozemek ve 

vlastnictví Města Čelákovice p.č. 1769/11 o rozměru 2268 m2. Tento pozemek není třeba vykupovat s ohledem 

na budoucí nároky na městský rozpočet z důvodu péče o veřejné prostranství s příjezdy k soukromým garážím.  

Návrh řešení problematiky: 

K řešení problematiky je navržen následující postup: 

1. Navrhuje se oslovit Město Čelákovice s nabídkou odkupu pozemků přiléhajících k objektu řadových garáží 

nejblíže objektu Radnice z důvodu uplatnění územního plánu. Jedná se o uvedené pozemky p.č. 1769/12 a 

1769/13 v k.ú. Milovice nad Labem o celkové rozloze 498 m2.  

2. Navrhuje se oslovit společnost Q-Byt Čelákovice s návrhem na odkoupení garáží ve vlastnictví této 

společnosti do vlastnictví Města Milovice. Jedná se celkem o 18 garáží. Stejným způsobem se navrhuje 

postupovat u všech třech soukromých osob, přičemž v případě pana H. M. je navrženo zjistit stav exekučního 

řízení a případně získat garáž prostřednictvím exekučního prodeje. Před získáním garáží do svého vlastnictví je 

nutné zjistit právní vztahy jejich uživatelů ke garážím. Při změně vlastnictví získat objekty bez právních vad s 

možností okamžitého ukončení užívání dosavadními uživateli. Tímto způsobem Město Milovice získá do svého 

vlastnictví celkem 21 garáží s pozemky.  

3. Navrhuje se oslovit zbylé vlastníky garáží v uvedených objektech s návrhem odkupu garáží. Cílem je získat 4 

garáže do celkového počtu 25 jednotek s tím, aby následovala jednání s vlastníky nevykoupených garáží v 

objektu řadových garáží nejblíže Radnici k výměně jejich garáží za garáže ve zbývajících dvou objektech 

řadových garáží, které přejdou do vlastnictví Města Milovice. Pochopitelně budou při výkupu upřednostněny 

nabídky vlastníků garáží v objektu řadových garáží nejblíže Radnici. 

4. V případě získání garáží v objektu řadových garáží nejblíže Radnici tyto garáže obratem pronajmout za tržní 

cenu na smlouvu na jeden rok s obnovou smlouvy případně tři měsíce před jejím uplynutím, tak aby v případě 

zařazení do rozpočtu realizace likvidace tohoto objektu mohly být smlouvy najednou vypovězeny, respektive 

neprodlouženy. Pronájmem garáží se, do získání všech garáží v objektu nejblíže Radnici, zabrání vzniku 

devastace objektu a případně vzniku míst, kde se budou shromažďovat nepřizpůsobivé živly a tak zvyšovat 

riziko výskytu kriminality a nežádoucích rizik (například požár objektu) v blízkosti Radnice. Docílit vzniku 

jednoho typu smluv s jednotným termínem ukončení smluvního nájemního vztahu. 

Předpokládané náklady: 

Vykoupení pozemků 1769/12 a 1769/13 – 498 m2 za 100 Kč / m2: 

49 800 Kč + náklady spojené se zápisem do katastru 

Vykoupení garáží na pozemcích města – cena k jednání je navržena ve výši 150 000 Kč za garáž: 

21 garáží x 150 000 Kč 

3 150 000 Kč + náklady spojené se zápisem do katastru 

Vykoupení 4 jednotek řadových garáží – cena k jednání je navržena ve výši 200 000 Kč za garáž: 

800 000 Kč + náklady spojené se zápisem do katastru 
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Náklady celkem: cca 4 000 000 Kč + náklady spojené se zápisem do katastru, znalecké posudky, geometrické 

plány a jiné. 

*Nejsou uvedeny případné příjmy z pronájmu garáží, ani dosavadní příjmy za pronájem městských pozemků na 

nichž stojí garáže jiných vlastníků. Nejsou uvedeny náklady na demolici objektu řadových garáží a investici do 

nového veřejného prostranství či komunikace, neboť tato investice s výkupem garáží nesouvisí. 

Riziko realizace akce výkupů garáží v centru města: 

Riziko uvedeného je v případě nedohledání či nekomunikace určitého vlastníka v objektu garáží nejblíže 

Radnici, případně jednání s vlastníky neochotných svou garáž směnit za garáž ve zbývajících dvou objektech. 

Dalším rizikem jsou dosud neznámé právní vztahy ke garážím. Proto se navrhuje případné dohody do získání 

většiny souhlasů řešit formou smluv o smlouvách budoucích a to jak celkově, tak případně v rámci jednotlivých 

etap jednání. Rizikem jsou rovněž případné neadekvátní cenové požadavky dosavadních vlastníků garáží, proto 

je navrženo oslovit všechny vlastníky garáží na jiných než městských pozemcích v uvedených objektech a získat 

tak potřebný počet garáží pro směnu.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 385/2017 

Rada města 

a) bere na vědomí podnět Mgr. Zdeňka Milaty, zastupitele města Milovice, k výkupu pozemků a nemovitostí 

souvisejících s objektem řadových garáží nejblíže budově Radnice do vlastnictví Města Milovice, 

b) předkládá ZM k projednání podnět Mgr. Zdeňka Milaty, zastupitele města Milovice, k výkupu pozemků a 

nemovitostí souvisejících s objektem řadových garáží nejblíže budově Radnice do vlastnictví Města Milovice. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

18:00 hodin: Ing. Vladimír Vedral opustil jednání Rady města. 

 

12. Návrh na zvolení nového člena dozorčí rady Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

 

Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá návrh na jmenování nového člena správní rady Centra sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. Sociální a zdravotní služby jsou pravidelně využívány i občany města 

Milovice.  Ve správní radě společnosti není v současné době zastoupen zástupce Městského úřadu Milovice, a 

proto v této souvislosti navrhujeme odvolat stávajícího člena správní rady paní Marcelu Říhovou – bývalou 

místostarostku a zvolit nového člena správní rady paní Miroslavu Dlouhou – vedoucí kanceláře úřadu, s platností 

od 1. 9. 2017. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 386/2017 

Rada města 

a) doporučuje městu Poděbrady odvolat paní Marcelu Říhovou z funkce člena správní rady Centra sociálních 

a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., 

b) navrhuje jmenovat novým členem správní rady Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. paní 

Miroslavu Dlouhou – vedoucí kanceláře úřadu, s platností od 1. 9. 2017. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

13. Činnosti komisí Rady města 

 

13a) Komise pro kulturu, sport a školství 

 

Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá zápis č.6/2017 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 

14. 8. 2017 (dále jen KKSŠ). KKSŠ na svém jednání projednala žádosti o dotaci z rozpočtu města Milovice 

z programu č. 2 (jednorázové akce) a ty předkládá RM: 

1) Žádost o poskytnutí dotace Target sportu Milovice na akci Milovická Míle – běžecké závody pro 

veřejnost 

2) Žádost o poskytnutí dotace sdružení sousedů sídliště Milovice Boží Dar na akci Dětský den na Božím 

Daru 

3) Žádost o poskytnutí dotace občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic na vydání Kalendáře Milovice 

2018 

a jednu žádost o dar z rozpočtu města Milovice, kterou též předkládá RM: 

1) Žádost o dar od CENTRA ČESKÉ HISTORIE, o.p.s. na akci IV. ročník Den české historie – 

ZASTAVTE TYRANA 
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 387/2017 

Rada města 

a) bere na vědomí Zápis č. 6/2017 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 14. 8. 2017. 

b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 položky 3429 5229 – Dotace neziskovým 

organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové akce, podle směrnice č. 4/2016 

Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2 jednorázové akce: 

- Target sportu, z.s. na běžecké závody pro veřejnost – Milovická Míle ve výši 18.000 Kč; Dotace se 

snižuje v položkách 1.1.3. Vybavení do 40.000 Kč v plné výši (tj. 20.000 Kč), 1.1.5 Jiné v plné výši 

(tj.7.000 Kč) a 1.2.4 Propagace v plné výši (tj.4.000 Kč) 

- Sdružení sousedů sídliště Boží Dar na akci Dětský den na Božím Daru ve výši 8.000 Kč 

- Občanskému sdružení Přátelé a rodáci Milovic na vydání kalendáře Milovice 2018 ve výši 45.000 Kč 

s podmínkou, že pro město Milovice bude vyčleněno 300 výtisků zdarma a na přední a zadní straně 

stojanu bude nepřetržitě viditelný znak města Milovice s textem Město Milovice. 

c) neschvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Města Milovice na rok 2017 CENTRU ČESKÉ HISTORIE, o.p.s. na 

akci IV. ročník Den české historie 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

13b) Občanská komise části Boží Dar 

 

Starosta města předložil členům Rady města Zápis č. 7/2017 ze dne 25. 7. 2017 z jednání Občanské komise části 

Boží Dar. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 388/2017 

Rada města 

bere na vědomí Zápis č. 7/2017 ze dne 25. 7. 2017 z jednání Občanské komise části Boží Dar. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

13c) Občanská komise části Benátecká Vrutice 

 

Starosta města předložil členům Rady města Zápis č. 7/2017 ze dne 26. 7. 2017 z jednání Občanské komise části 

Benátecká Vrutice. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 389/2017 

Rada města 

bere na vědomí Zápis č. 7/2017 ze dne 26. 7. 2017 z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice, 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Pour           Mgr. Ondřej Matouš  

        starosta města Milovice      místostarosta města Milovice  

  

 

Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis, 

včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 8. 2017 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 30. 8. 2017 

 

 


