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. 25/2017
konaného dne 6. 9. od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, Ing. Vladimír
Vedral – radní města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města, Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Omluven: Ing. Milan Pour – starosta města.
Program jednání Rady města
Místostarosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Návrh Rozpočtového opatření č. 11/2017/ZM
3. Žádost o pronájem Hakenova stadionu a připojení elektřiny
4. Žádost o výpůjčku velkého sálu Kulturního domu
5. Vyhodnocení podané nabídky na pronájem nemovitosti č. p. 47, Milovice část Benátecká Vrutice
6. Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 1, v č. p. 591, ul. Topolová, Milovice-Mladá
7. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2017 a návrh programu jednání
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 396/2017
Rada města
schvaluje předložený návrh programu jednání Rady města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola plnění usnesení
Místostarosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 23/2017 a č. 24/2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 397/2017
Rada města
bere na vědomí informaci starosty města Milovice o plnění usnesení z jednání RM č. 23/2017 a č. 24/2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Návrh Rozpočtového opatření č. 11/2017/ZM
Místostarosta města předložil členům Rady města Návrh Rozpočtového opatření č. 11/2017/ZM.
Příjmy kapitálové:
6171 3111, 3112 a 3122
Do rozpočtu jsou zahrnuty již přijaté kapitálové příjmy, které nebyly rozpočtovány. Jedná se celkem o částku
4 810 000 Kč.
Výdaje kapitálové:
6171 6130 – Výkup pozemků
V případě schválení Zastupitelstvem města účast na dražbě dle Dražební vyhlášky ze dne 4. 8. 2017 bude
potřeba do rozpočtu města Milovice na rok 2017 začlenit částku ve výši 104.300.000 Kč na vydražení pozemků
ve vlastnictví firmy VTP AT Milovice o.p.s. Rozpočtovým opatřením se financování mění na schodek ve výši
107.319,5 tis. Kč. Návrh Rozpočtového opatření bude předloženo členům finančního výboru.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 398/2017
Rada města
a) bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č.11/2017/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,
b) předkládá Zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č.11/2017/ZM souvisejícího s dražbou
nemovitostí proti povinnému VTP AT Milovice, o.p.s., ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
17:00 – jednání opustil Ing. Jiří Hlaváček.
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3. Žádost o pronájem Hakenova stadionu a připojení elektřiny
Místostarosta města uvedl, že dne 22. 8. 2017 podal pan R. E., zástupce sdružení TARGET SPORT Milovice
žádost o bezplatný pronájem Hakenova stadionu, a to za účelem pořádání běžeckých závodů – MILOVICKÁ
MÍLE. Jedná se o veřejnou sportovní akci konanou dne 21. 04. 2018 a 29. 09. 2018 v době od 08.00 do 18.00
hod. Zároveň p. E. požádal o možnost připojení elektřiny pro napojení mikrofonu, zapůjčení odpadkových košů
a zajištění asistence Městské policie. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou sportovní akci, doporučuje odd.
SMM Hakenův stadion na uvedenou akci poskytnout bezplatně vč. bezplatného připojení na el. energii,
zapůjčení odpadkových košů, to vše za předpokladu, že pozemek bude po ukončení akce uveden do původního
stavu, t.z. že bude uklizen, odpadkové koše budou vráceny zpět městu, a před zahájením každé akce bude
složena vratná kauce ve výši 2000 Kč.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 399/2017
Rada města
schvaluje výpůjčku Hakenova stadionu pro pořádání veřejné sportovní akce - běžecké závody - MILOVICKÁ
MÍLE, konané dne 21. 04. 2018 a 29. 09. 2018 v době od 08.00 do 18.00 hod. včetně bezplatného připojení na
el. energii, zapůjčení odpadkových košů, a to za předpokladu, že pozemek bude po ukončení akce uveden do
původního stavu, t.z. že bude uklizen a odpadkové koše budou vráceny městu v pořádku. Před zahájením každé
akce bude složena vratná kauce ve výši 2000 Kč.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4. Žádost o výpůjčku velkého sálu Kulturního domu
Místostarosta města uvedl, že dne 23. 8. 2017 byla na Odbor SMMI, Oddělení správy majetku města Milovice
(dále jen Odd. SMM) doručena žádost paní M. P., vedoucí Šachového kroužku Milovice, o bezplatné zapůjčení
velkého sálu Kulturního domu v ul. 5. května č. p. 101, na den 04. 11. 2017, v době od 7.30 hod. do 18.00 hodin
z důvodu uspořádání 6. ročníku šachového turnaje pro děti našeho regionu „O pohár města Milovice“.
Předpokládaná účast je cca 100 dětí a jejich doprovod, účastnit se budou i děti z šachového kroužku Milovice.
V hracím sále bude umístěno logo města a město bude jmenováno i jako spolupořadatel akce jak v propozicích
turnaje, tak i v následných zprávách v tisku a na stránkách šachového kroužku.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 400/2017
Rada města
schvaluje výpůjčku velkého sálu Kulturního domu v č. p. 101, ulice 5. května, Milovice, dne 04. 11. 2017
sportovnímu Šachovému kroužku Milovice za účelem konání šachového turnaje pro děti za podmínky, že
zástupce Šachového kroužku po ukončení akce zajistí úklid sálu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
18:00 - Jednání opustil Ing. Vladimír Vedral, dostavil se Ing. Jiří Hlaváček.
5. Vyhodnocení podané nabídky na pronájem nemovitosti č. p. 47, Milovice část Benátecká Vrutice
Místostarosta města uvedl, že usnesením č. 292/2017, Rady města č. 18/2017 ze dne 21.06.2017 bylo schváleno
zveřejnění Záměru na pronájem nemovitosti č. p. 47, Milovice část Benátecká Vrutice. Záměr byl zveřejněn dne
23. 6. 2017 a v termínu pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka. Odd. SMM navrhuje Radě města
zveřejnit opětovně Záměr na pronájem budovy č. p. 47 za podmínek uvedených v Záměru, který je v příloze.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 401/2017
Rada města
a) bere na vědomí informaci o sejmutém Záměru na pronájem nemovitosti č. p. 47, Milovice část Benátecká
Vrutice,
b) ukládá odboru správy majetku města a investic předložit radě města návrh využití nemovitosti č. 47,
Milovice část Benátecká Vrutice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
6. Žádost o souhlas s podnájmem bytu v ul. Topolová, Milovice-Mladá
Místostarosta města uvedl, že na Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále
jen Odd.SMM) byla doručena žádost nájemce bytu v ul. Topolová, Milovice, část Mladá pana P. H. o souhlas
s podnájmem uvedeného bytu. Pan H. je nájemcem výše uvedeného bytu od roku 2006. Po celou dobu nájmu byt
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řádně užíval, úhrady za služby byly řádně a včas hrazeny. Pan H. ve své žádosti uvádí, že o podnájem bytu žádá
z důvodu nutnosti přestěhování do většího bytu (rozšíření počtů členů rodiny). Vzhledem k tomu, že na tento byt
byl složen příspěvek na rekonstrukci a modernizaci bytu ve výši 241 165 Kč a v roce 2020 má dojít k převodu
bytové jednotky do vlastnictví pana H. a vzhledem k tomu, že by jej chtěl zachovat pro svou prvorozenou dceru,
žádá Radu města o povolení podnájmu jmenovaného bytu. Jedná se o byt 1+1 s trváním nájmu na dobu
neurčitou. Pan H.pl předkládá Radě města jméno podnájemce, kterým by v případě schválení žádosti o podnájem
bytu byla p. M. H. se synem. Současně předkládá i návrh Smlouvy o podnájem bytu a žádá tímto Radu města o
souhlas s podnájmem výše uvedeného bytu. Původní schválená smlouva o podnájmu bytu panu M. S. byla
ukončena.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 402/2017
Rada města
a) schvaluje žádost pana P. H., Milovice – Mladá o podnájem bytu v ul. Topolová v části Mladá za předpokladu,
že budou nadále plněny povinnosti dle ustanovení nájemní smlouvy,
b) schvaluje uzavření podnájemní smlouvy s paní M. H. Podepsaná Smlouva o podnájmu bytu třetí osobě bude
doručena na Odd. SMM k založení.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
7. Návrh na svolání veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2017 a návrh programu jednání
Místostarosta města Milovice, pan Mgr. Ondřej Matouš, navrhl svolání veřejného jednání Zastupitelstva města
Milovice č. 6/2017. Zastupitelstvo města č. 6/2017 se bude konat v pondělí 18. 9. 2017 od 19 hodin, v zasedací
místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice - Mladá.
Současně předložil návrh programu v tomto znění:
1. Návrh na odkup nemovitostí v dražbě proti povinnému VTP AT Milovice, o.p.s., a návrh na
schválení rozpočtového opatření ZM 11/2017
2. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1251/4 v. k. ú. Benátecká Vrutice
3. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1390/18 v. k. ú. Benátecká Vrutice
4. Střednědobý plán sociálních služeb Milovice 2014 – 2017 – prodloužení platnosti o jeden rok
5. Návrh zastupitele Mgr. Zdeňka Milaty – vykoupení řadových garáží v sousedství radnice
6. Diskuze
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 403/2017
Rada města
schvaluje termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2017 se bude konat v pondělí 18. 9. 2017
od 19 hodin, v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice – Mladá, s tímto
programem:
1. Návrh na odkup nemovitostí v dražbě proti povinnému VTP AT Milovice, o.p.s., a návrh na
schválení rozpočtového opatření ZM 11/2017
2. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1251/4 v. k. ú. Benátecká Vrutice
3. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1390/18 v. k. ú. Benátecká Vrutice
4. Střednědobý plán sociálních služeb Milovice 2014 – 2017 – prodloužení platnosti o jeden rok
5. Návrh zastupitele Mgr. Zdeňka Milaty – vykoupení řadových garáží v sousedství radnice
6. Diskuze
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
místostarosta města Milovice

Mgr. Ondřej Matouš
místostarosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 9. 2017
Zápis byl ověřen podpisy dne: 13. 9. 2017
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