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. 28/2017
konaného dne 4. 10. od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček – místostarosta města, JUDr. Kristýna
Bukovská – radní města, Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Omluven: Ing. Vladimír Vedral – radní města
Program jednání Rady města:
Starosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Bytové a nebytové prostory města Milovice
3. Veřejné zakázky
4. Pozemky ve vlastnictví města Milovice
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 14/2017/RM
6. Koše na psí exkrementy
7. Žádost o souhlas s pořádáním Běhu pro hospic
8. Návrh na jmenování nového člena Redakční rady – Milovické ECHO
9. Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
10. Žádost o hlášení v místním rozhlase
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 447/2017
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola plnění usnesení
Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 26/2017.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 448/2017
Rada města
a) bere na vědomí informaci starosty města Milovice o plnění usnesení z jednání RM č. 26/2017 a č. 27/2017.
b) ukládá doplnit nesplněné usnesení na příští jednání Rady města č. 29/2017.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0.
2. Bytové a nebytové prostory města Milovice
2a) Žádost o smírné řešení – výpověď z nájmu bytu
Starosta města uvedl, že na OSMMI, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) byla doručena žádost
paní R. J. týkající se podané žaloby na vyklizení bytu a změnu usnesení soudu o nařízeném vyklizení bytu. Radě
města je předkládána žádost paní J. a vyjádření Ing. K. K., kurátora pro občany ohrožené sociálním vyloučením,
k jejímu projednání. Odd. SMM věc konzultovalo s právním zástupcem (viz příloha). Na základě usnesení
č. 417/2017, RM č. 26/2017 ze dne 20. 9. 2017 je žádost Radě města opětovně předkládána.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 449/2017
Rada města
a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Lesní, Milovice – Mladá s paní R. J. v souladu s bodem 6)
čl. III. směrnice Města Milovice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice
s účinností od 1. 11. 2017, za podmínek že žadatelka před uzavřením smlouvy uhradí náklady na soudní řízení
stanovené v bodu v části II. rozsudku okresního soudu v Nymburce č. 12 C 80/2017-3,3 a stanovuje výši
nájemného 72 Kč/m2
b) ukládá Odd. správy majetku města zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
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Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1. (Kristýna Bukovská)
2b) Žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru
Starosta města uvedl, že dne 02. 10. 2017 byla na Odbor správy majetku města a investic, oddělení správy
majetku města (dále jen Odd. SMM) doručena žádost nájemce nebytového prostoru v ul. Dukelská č.p. 347,
Milovice, spol. Mladá RP, s.r.o., zastoupené L. Z., se sídlem Točitá 1964/34, 140 00 Praha 4. Žádost se týká
ukončení nájemního vztahu, a to dohodou ke dne 31. 10. 2017. Společnost Mladá RP s.r.o, má pronajatý
nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 347, ul. Dukelská od 03.05.2012. Smlouva byla uzavřena na dobu
neurčitou.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 450/2017
Rada města
a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se společností Mladá RP s.r.o., zastoupené L. Z., se sídlem
Točitá 1964/34, 140 00 Praha 4 na pronájem nebytového prostoru nacházející ho se v přízemí budovy č.p.
347, ul. Dukelská, a to dohodou ke dni 31. 10. 2017,
b) ukládá Odd. SMM zajistit předání nebytových prostor umístěných v přízemí budovy č. p. 347, ul. Dukelská,
Milovice pronajímateli.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Veřejné zakázky
3a) „Zhotovení projektové dokumentace - Dům seniorů Milovice“ - 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, na služby s názvem „Zhotovení
projektové dokumentace-Dům seniorů Milovice“ členy komise a náhradníky členů komise, pro ko ntrolu a
otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek.
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební
povolení a dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru k projektu
„Rekonstrukce objektu – Dům pro seniory Milovice“. Jedná se o rekonstrukci objektu bývalého městského
úřadu, který je nyní využíván jen částečně a to v dvorním křídle jako ordinace lékařů. Navržené řešení stavby je
jako 3 - podlažní nepodsklepená novostavba objektu bytového domu převážně pro bydlení seniorů ve městě
Milovice, viz Příloha č. 4 – Koncepční architektonická studie. 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 12. 9. 2017 byla Výzva k podání
nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům:
Poř.
Obchodní firma – název
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
číslo
/jméno a příjmení/
Vladislavova 29
1
B K N, spol. s r.o.
150 28 909
566 01 Vysoké Mýto - Město
Ostrovského 11
2
PSK TUZAR s.r.o.
256 04 678
150 00 Praha 5
Lubná 220
3
MgA. Mikuláš Medlík
882 37 591
569 63
Lhůta pro podání nabídek končila dne 19. 9. 2017 v 10:30 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě
byly doručeny obálky s nabídkou dvou (2) účastníků:
Pořadí
Obchodní firma – název /jméno a
Sídlo, bydliště, místo podnikání
IČ
účastníků
příjmení/
Vladislavova 29
1
B K N, spol. s r.o.
150 28 909
566 01 Vysoké Mýto - Město
Wuchterlova 584/16
2
Mgr.A. Ĺubor Gavalec
672 72 461
160 00 Praha - Dejvice
Komise se na svém jednání sešla dne 19. 9. 2017 v 10:35 hodin
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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, dodržení všech podmínek a požadavků uvedených
v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky.
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena
IČ
účastníků
bydliště, místo podnikání

1

Mgr.A. Ĺubor Gavalec
Wuchterlova 584/16
160 00 Praha - Dejvice

672 72 461

2 165 000,00 Kč vč.
DPH
1 789 256,00 Kč
bez DPH
2 175 604,20 Kč vč.
B K N, spol. s r.o.
DPH
2
Vladislavova 29
150 28 909
1 798 020,00 bez
566 01 Vysoké Mýto - Město
DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem Mgr.A. Ĺubor Gavalec, IČ 672 72 461, se
sídlem Wuchterlova 584/16, 160 00 Praha - Dejvice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 165 000 Kč včetně DPH (1 789 256 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. Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek přijala toto usnesení:
Usnesení č. 451/2017
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 „Zhotovení projektové dokumentace - Dům seniorů
Milovice“ 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, s tím že objekt zakázky se bude dále
nazhývat Dům s pečovatelskou službou Milovice
b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2017, zpracované hodnotící
komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele,
kterým je účastník Mgr. A. Ĺubor Gavalec, IČ 672 72 461, se sídlem Wuchterlova 584/16, 160 00 Praha Dejvice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 2 165 000,00 Kč včetně DPH (1 789 256,00 bez DPH).
Tabulka výsledného pořadí účastníků:
Pořadí
Obchodní firma - název /jméno a příjmení/, sídlo,
Nabídková cena
IČ
účastníků
bydliště, místo podnikání

1

Mgr.A. Ĺubor Gavalec
Wuchterlova 584/16
160 00 Praha - Dejvice

672 72 461

2

B K N, spol. s r.o.
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto - Město

150 28 909

Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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2 165 000,00
DPH
1 789 256,00
bez DPH
2 175 604,20
DPH
1 798 020,00
DPH

Kč vč.
Kč
Kč vč.
bez

3b) Strategický plán rozvoje systému zeleně města Milovice - Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček předložil členům RM návrh na rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování Strategického plánu rozvoje systému zeleně města Milovice, dle cenové nabídky
společnosti Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01
Uherský Brod, I4 13697129, zastoupené Doc. Ing. P. Š., Ph.D.
Předmětem nabídky je zpracování strategického dokumentu, jehož obsahem budou dvě části:
1) Analýza současného stavu jednotlivých ploch zeleně včetně interpretace slabých a silných stránek a
doporučení a vymezení
2) Vymezení rozvojových os systému zeleně v území, které představují nejcennější trasy městem, tzv,
Zelené cesty městem
Pořízené dokumenty budou sloužit jako podklad pro plánování péče o zeleň ve městě a zároveň jako podklad
pro budoucí úpravu územního plánu.
Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
na poradenské činnosti, která je zadávána v souladu s bodem f) článku 6 vnitřního předpisu zadavatele (tímto
článkem se řídí též zadávání zakázek na dodávky služeb poradenských, projekčních a znaleckých
s předpokládanou hodnotou do 500 000 Kč)
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 452/2017
Rada města
rozhoduje, v souladu s bodem f) s čl. 6 směrnice Města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi “, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování „Strategického plánu rozvoje systému zeleně města Milovice“, dle obsahové nabídky společnosti
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČ 13697129, v celkové hodnotě 254 826 Kč vč. DPH
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3c) Dendrologický průzkum - Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
Místostarosta města Ing. Jiří Hlaváček předložil členům RM návrh na rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování Dendrologického průzkumu pozemku parc. č. 1766 v k. ú. Milovice nad Labem,
dle cenové nabídky Ing. P. B. -SILVEX, se sídlem Stříbřec 54, PSČ: 379 01 Třeboň. Předmětem zakázky je
zpracování dendrologického průzkumu jako podkladu pro pořízení územní studie označené v územním plánu
jako ÚS-10, pro území označené v územním plánu jako OS-3045 o výměře cca 10,9 ha, jehož rozvoj se v blízké
době plánuje (např. indoor zábavní park Plopsa, v jehož případě byla rada města zastupitelstvem města dne 2. 10.
2017 zmocněna k dalším jednáním směřujícím k realizaci tohoto zábavního parku v tomto území).
Dendrologický průzkum je třeba pořídit rovněž z důvodu navržení případných asanačních opatření pro možné
využití potenciálu tohoto území. První fázi průzkumu je nutné provést před opadem listí. Podle předmětu plnění
zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na poradenské
činnosti, která je zadávána v souladu s bodem f) článku 6 vnitřního předpisu zadavatele (tímto článkem se řídí též
zadávání zakázek na dodávky služeb poradenských, projekčních a znaleckých s předpokládanou hodnotou do 500
000 Kč)
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 453/2017
Rada města
rozhoduje, v souladu s bodem f) s čl. 6 směrnice Města Milovice č. 2/2017 Pro zadávání zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi “, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování „Dendrologický průzkum pozemku parc. č. 1766 v k.ú. Milovice nad Labem“, dle obsahové nabídky
Ing. P. B.-SILVEX, se sídlem Stříbřec 54, PSČ: 379 01 Třeboň., v celkové hodnotě 236.481,- Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
4. Pozemky ve vlastnictví města Milovice
4a) Žádost společnosti YABOK s.r.o. o odkoupení části pozemku parc. č. 1389/2 v k. ú. Benátecká Vrutice,
v ul. Topolová v části Mladá
Starosta města uvedl, že Městu byl doručen dopis Š. O., jednatelky společnosti YABOK s.r.o., IČ 272 04 235, se
sídlem 5. května 267/51, 289 24 Milovice, ve kterém je uvedeno:
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„Vážená rado města Milovice,
Obracíme se na vás s žádostí o prodej pozemku na parcele č. 1389/2 za účelem výstavby zázemí pro naši
společnost YABOK s.r.o. Jedná se tichý provoz, sestávající z administrativní části, skladový prostor,
detailingového provozu a parkoviště. Naše společnost je na trhu od roku 1997. Zajišťujeme úklidové služby a
prodej hygienických potřeb. Naši činnost poskytujeme pro značnou část bytových domů v Milovicích, dále pak
pracujeme pro obchodní, výrobní a skladové společnosti v našem regionu jako např: Benet Automotive, MCG
Auto, AG plasty, Sport Arsenal, CHanghong a další společnosti. Pro město Milovice provádíme jednorázové
úklidy, např. mytí autobusových zastávek, odstraňovaní graffiti, strojní mytí podlah a nanášení polymerových
vosků, jednorázové úklidy kulturního domu, dodáváme hygienický materiál a odborné konzultace do místních
škol a školek…V našem pracovním týmu, jsou zaměstnáni obyvatelé Milovic, a to jak na hlavní pracovní poměr,
tak na přivýdělek, pracovní poměr brigádnický. Naše žádost se týká plochy c ca 2500m2 – 3000m2 . Víme, že
parcel o kterou žádáme je ve své rozloze velká, ale i tak si dovolujeme žádat jen o její část. V minulosti jsme
hledali prostor pro naši činnost u soukromých majitelů i u Města Milovice, ale vždy byly určité překážky, které
by v budoucnu naši činnost omezovaly, nebo byly problémy se zasíťováním pozemku. Prosíme o přihlédnutí, že
jsme firma Milovická, jsme trvalí obyvatelé Milovic 24 let a snažíme se svou činností podporovat i různé
neziskové organizace v Milovicích a aktivně se sami do života Milovic zapojujeme.“ Oddělení investic - Odboru
správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) k doručenému dopisu uvádí:
 pozemek parc.č. 1389/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 15 032 m2 , přičemž „obklopuje“ pozemky st.
parc.č. 5114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 560 m2 , st. parc.č. 355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
544 m2 , st. parc.č. 346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 m2 , st. parc.č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 237 m2 a st. parc.č. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m2 , na kterých jsou umístěny stavby ve
vlastnictví společnosti STK Mlýn Draho s.r.o. přičemž mezi Městem Milovice a společností STK Mlýn Draho
s.r.o. je uzavřena Smlouva o nájmu těchto pozemků (ze dne 11. 08. 2017),
 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
pozemku z KN). Jedná se o pozemky přístupné z ulice Topolová v části Mladá,
 Část pozemku, která by podle Odd. investic mohla být prodána má výměru cca 5 430 m2 viz Příloha č. 2. –
mapový podklad,
 podle 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 určeny jako plocha občanského vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá OK, konkrétně jako OK-2139. Výřez mapového podkladu výkresové části
Územního plánu, spolu s popisem možnosti využití plochy viz Příloha č. 3.
Možnosti připojení pozemku na inženýrské sítě
Napojení na distribuční soustavu NN (VN)
- podmínky pro možnost zásobování pozemku elektrickou energií, tj. připojení pozemku na distribuční
soustavu NN (případně VN) je nutné projednat se spo lečností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem
Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, podle konkrétních požadavků na odběr el. energie.
Napojení na vodovodní a kanalizační síť
- podmínky pro možnost napojení pozemku na vodovodní a kanalizační síť je nutné projednat s jejím
vlastníkem a správcem, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem PO BOX
21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk. Nejbližš í kanalizační a vodovodní řad jsou vedeny v ul.
Topolová.
Napojení na plynovodní distribuční soustavu
- podmínky pro možnost napojení pozemku na plynovodní distribuční soustavu je nutné projednat s jejím
vlastníkem a správcem, společností GasNet, s.r.o, IČ 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská
940/96, PSČ 400 01. Stávající plynovodní řad je veden podél ul. Topolová.
Napojení na veřejnou telekomunikační síť
- podmínky pro možnost napojení pozemku na veřejnou telekomunikační síť je nutné projednat s jejím
vlastníkem a správcem, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), IČ 040 84 063, se
sídlem Praha Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3.
Podle informací, které má Odd. investic k dispozici o odkoupení předmětného pozemku (pozemků) projevili
zájem společnosti sousedních pozemků a to společnost Stanstead Investmens, a.s., která vlastní pozemek parc. č.
1389/7 jiná plocha – ostatní plocha a společnost Merhautovo pekařství, s.r.o., která vlastní pozemek parc č.
1389/8 jiná plocha – ostatní plocha.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 454/2017
Rada města
a) bere na vědomí žádost společnosti YABOK s.r.o., IČ 272 04 235, se sídlem 5. května 267/51, 289 24
Milovice, o prodej pozemku na parcele č. 1389/2 ostatní a jiná plocha o výměře 15 032 m2 v k.ú Benátecká
Vrutice,
5

b) předkládá ZM a doporučuje neschválit žádost společnosti YABOK s.r.o., IČ 272 04 235, se sídlem 5.
května 267/51, 289 24 Milovice, o prodej pozemku na parcele č. 1389/2 ostatní a jiná plocha o výměře 15 032
m2 v k. ú Benátecká Vrutice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
16:50 – Ing. Jiří Hlaváček opustil jednání RM
4b) Žádost společnosti Česká krajina, o.p.s. o zápůjčku části pozemku parc. č. 1745/1 v k. ú. Milovice nad
Labem, v ul. Družstevní
Starosta města uvedl, že Městu byl doručen dopis D. D., ředitel společnosti Česká krajina, o.p.s., IČ 282 54 244,
se sídlem Kutná Hora, Šultysova 170, PSČ 284 01, ve kterém je uvedeno:
„Vážený pane starosto, vážení členové Rady Města Milovice,
Na základě předchozích jednání si Vás dovoluji požádat o bezplatnou zápůjčku části pozemku:
Část parcely č. 1745/1, k.ú. Milovice nad Labem (zákres viz příloha č. 1). Na dobu určitou do 31. 3. 2024
(termín konce výpůjčky dříve zapůjčené části pozemku 1745/1 a termín povolení instalace scénických plošin).
V současnosti jsme obdrželi příslib zápůjčky navazujících krajských pozemků (Středočeský kraj přislíbil vyřídit
veškeré formální kroky k zápůjčce do cca 3 týdnů) i pozemků v majetku AOPK ČR. Zároveň budeme velmi rádi,
pokud Město Milovice i jednotlivé odbory Městského úřadu budou při realizaci nadcházející etapy rozšiřování
rezervace nápomocny stejně tak, jako tomu bylo při etapě první. Je to pro nás velmi cenné a pro zdárnou
realizaci projektu je to nesmírně důležité. Ještě jednou děkuji za spolupráci.“ Kopie dopisu viz Příloha č. 1.
Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) k doručenému dopisu
uvádí:
 jedná se o druhou žádost o výpůjčku téhož pozemku první žádost viz Příloha č. 2, která nebyla vyřešena,
 pozemek parc.č. 1745/1 ostatní plocha-jiná plocha má celkovou výměru 671 341 m2 a je zapsán na LV č. 1,
pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk (viz Příloha č. 3 - informace o pozemku z KN), jedná se o pozemek přístupný
z ulice Družstevní,
 část pozemku, o kterou se jedná je na základě smluvního vztahu s městem Milovice užívaná společností
Pěstitel Stratov, a.s., která chce dle pachtu nadále tento pozemek využívat pro svou zemědělskou činnost (kopie
jejich stanoviska viz Příloha č. 4),
 podle 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 určen jako plocha zemědělská NZ, konkrétně
jako NZ-6040 a NZ-6036. Část pozemku je podle Územního plánu Milovic určena pro výstavbu železničního
koridoru KZ*01. Výřez mapového podkladu výkresové části Územního plánu, spolu s popisem možnosti využití
plochy viz Příloha č. 5.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 455/2017
Rada města
a) bere na vědomí žádost společnosti Česká krajina, o.p.s. o zápůjčku části pozemku parc. č. 1745/1 v k. ú.
Milovice nad Labem, v ul. Družstevní,
b) žádá žadatele o předložení výsledků jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Středočeským krajem,
na kterou se odkazuje ve své žádosti ze dne 26. 9. 2017.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
17:00 - Ing. Jiří Hlaváček se dostavil na jednání RM
4c) Návrh na zveřejnění Záměru o prodeji pozemků ve vlastnictví města, v k. ú. Milovice nad Labem a v
k. ú. Benátecká Vrutice, pod trafostanicemi ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Starosta města uvedl, že Zastupitelstvo města Milovice na svém jednání č. 2/2017, konaném dne 20. 3. 2017,
svými usneseními č. 27/2017 až 34/2017 (viz odst. Dosavadní přijatá unesení) schválilo podepsání Souhlasných
prohlášení, na základě kterých byly do katastru nemovitostí zapsány stavby trafostanic ve vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., postavené na pozemcích, které zůstaly ve vlastnictví města. V souladu s deklarovaným
zájmem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkoupení předmětných pozemků po zápisu staveb trafostanic do
katastru nemovitostí byl, po vzájemných jednáních mezi Oddělením investic - Odboru správy majetku města a
investic (dále jen „Odd. investic“) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Odd. investic doručen:
a) Znalecký posudek č. 7238/09/2017, ze dne 12. 9. 2017, zpracovatel posudku Ing. M . H., podle kterého je
kupní cena, v čase a místě obvyklá, za pozemky v katastrálním území Milovice nad Labem stanovena ve výši 51
930,00 Kč, tj. cca 927 Kč za 1 m2 pozemku (kopie Znal. posudku viz Příloha č. 1),
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b) Znalecký posudek č. 7239/09/2017, ze dne 13. 9. 2017, zpracovatel posudku Ing. M. H., podle kterého je
kupní cena, v čase a místě obvyklá, za pozemky v katastrálním území Benátecká Vrutice stanovena ve výši 36
855,00 Kč, tj. cca 945 Kč za 1 m2 pozemku (kopie Znal. posudku viz Příloha č. 2),
Na základě výše uvedeného, Odd. investic navrhuje Radě města aby schválila zveřejnění Záměru o prodeji
nemovitostí:
pozemků v k. ú. Milovice nad Labem, na kterých jsou postaveny stavby trafostanic ČEZ Distribuce, a.s.:
pořad.
parcelní
druh pozemku
umístění pozemku
výměra
kupní cena
číslo
číslo
pozemků
1
560/12
zast. plocha a nádvoří
část Milovice, ul. Dukelská
14 m2
11 970,00 Kč
2
680
zast. plocha a nádvoří
část Milovice, ul. Suchardova
12 m2
10 260,00 Kč
3
1772/200
zast. plocha a nádvoří
část Mladá, ul. Pod Lesem
10 m2
9 900,00 Kč
4
1774/424
zast. plocha a nádvoří
část Mladá, ul. Rakouská
10 m2
9 900,00 Kč
5
1774/425
zast. plocha a nádvoří
část Mladá, ul. Kaštanová
10 m2
9 900,00 Kč
Celková kupní cena za pozemky v k.ú. Milovice nad Labem
51 930,00 Kč
a pozemku v k. ú. Benátecká Vrutice, na kterých jsou postaveny stavby trafostanic ČEZ Distribuce, a.s.:
pořad.
parcelní
druh pozemku
umístění pozemku
výměra
kupní cena
číslo
číslo
pozemků
6
st. 5355
zast. plocha a nádvoří
část Mladá, ul. Sportovní
15 m2
14 175,00 Kč
7
st. 5356
zast. plocha a nádvoří
část Mladá, ul. Topolová
12 m2
11 340,00 Kč
8
st. 5357
zast. plocha a nádvoří
část Mladá, ul. Spojovací
12 m2
11 340,00 Kč
Celková kupní cena za pozemky v k.ú. Benátecká Vrutice
36 855,00 Kč
s tím, že k jejich prodeji jsou navrhovány tyto podmínky:
 kupujícím bude společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02,
 kupní cena za pozemky v katastrálním území Milovice nad Labem ve výši 51 930,00 Kč, je stanovena podle
Znaleckého posudku č. 7238/09/2017, ze dne 12. 9. 2017, kupní cena za pozemky v katastrálním území
Benátecká Vrutice ve výši 36 855,00 Kč, je stanovena podle Znaleckého posudku č. 7239/09/2017, ze dne 13. 9.
2017, zpracovatel posudků Ing. M. H. V obou případech se jedná, v souladu s § 39 odst. 2 zákona o obcích, o
cenu v čase a místě obvyklou,
 kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Znaleckých posudků, Kupních smluv, Návrhů na vkladové
řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní poplatky spojené s vkladovým řízením o
převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí,
 plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se mění
zákonné opatření č. 340/2013 Sb., Senátu ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí.
Úplný text návrhu Záměru viz Příloha č. 3.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 456/2017
Rada města
schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji nemovitostí - pozemků ve vlastnictví Města Milovice, na kterých jsou
postaveny trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., tj. pozemků v k.ú. Milovice nad Labem
parc.č. 560/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 , parc.č. 680 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12
m2 , parc.č. 1772/200 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 , parc.č. 1774/424 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 10 m2 a parc.č. 1774/425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 a pozemků v k.ú. Benátecká
Vrutice st. parc.č. 5355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 , st. parc.č. 5356 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 12 m2 a st. parc.č. 5357 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 , z vlastnictví Města Milovice do
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš),
4d) Návrh na uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské
sítě na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice v k. ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice a
společností FIBERNET, a. s.
Starosta města uvedl, že Společnost SITEL, spol. s r.o., IČ 447 97 320, se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ
140 00, na základě zmocnění společností FIBERNET, a.s., IČ 271 96 763, se sídlem Mladá Boleslav,
Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01, požádala o:
a) Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve
vlastnictví Města Milovice parc.č. 1401/1, 1383, 1382, 1377/1, 1378 a 1380/7, vše v k.ú. Benátecká Vrutice,
mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností FIBERNET, a.s. (jako budoucí stranou
oprávněnou).
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Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby veřejné komunikační sítě s názvem
„Optické propojení ul. Lesní, Topolová a Dubova, Milovice - Mladá". Do pozemků budou uloženy trubky
z vysokohustotního polyetylenu HDPE průměr 40mm, pro následnou instalaci optickýc h kabelů. Umístění trasy
optických kabelů je patrné z mapových podkladů tj. Polohopis nové úložné trasy stavby „Optické propojení ul.
Lesní, Topolová a Dubova, Milovice - Mladá" - výkres č. 2 (viz Příloha č. 1). Věcné břemeno spočívá v právu
společnosti FIBERNET, a.s. do předmětných pozemků umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto
stavbu provozovat jako zařízení veřejné komunikační sítě. Předpokládaný rozsah věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města je cca 273 bm. Přesný rozsah věcnéh o břemene na jednotlivých pozemcích bude
stanoven podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby
b) Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve
vlastnictví Města Milovice parc.č.1397/6, 1397/46, 1397/8, 1397/5, 1395, 1387/12, 1394/1, 1387/15, 1388 a
1389/2, vše v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností
FIBERNET, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou).
Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby veřejné komunikační sítě s názvem
„Optické propojení ul. Armádní, V Břízách a Topolová, Milovice - Mladá". Do pozemků budou uloženy trubky
z vysokohustotního polyetylenu HDPE průměr 40mm, pro následnou instalaci optických kabelů. Umístění trasy
optických kabelů je patrné z mapových podkladů stavby„Optické propojení ul. Armádní, V Břízách a Topolová,
Milovice - Mladá" tj. Polohopis nové úložné trasy - výkres č. 2 (viz Příloha č. 3) a Polohopis nové úložné trasy –
výkres č. 3 (viz Příloha č. 4). Věcné břemeno spočívá v právu společnosti FIBERNET, a.s. do předmětných
pozemků umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako zařízení veřejné
komunikační sítě. Předpokládaný rozsah věcného břemene na po zemcích ve vlastnictví města je cca 1 178 bm.
Přesný rozsah věcného břemene na jednotlivých pozemcích bude stanoven podle Geometrického plánu, který
bude zpracován po dokončení stavby. Věcná břemena jsou v obou případech navrhována jako časově neomezená
(na dobu neurčitou), jsou navrhována jako úplatná, finanční úhrada za zřízení věcných břemen, bude stanovena
podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na
jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do
zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak
zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením
nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví
města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen nese
společnost FIBERNET, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrických plánů, správní poplatky za vklady věcných
břemen do katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Oddělení investic - Odboru správy majetku města
a investic navrhuje Radě města uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene-služebnosti
inženýrské sítě schválit.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 457/2017
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě, týkající
se stavby „Optické propojení ul. Lesní, Topolová a Dubova, Milovice - Mladá", na pozemcích ve vlastnictví
Města Milovice parc.č. 1401/1, 1383, 1382, 1377/1, 1378 a 1380/7, vše v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem
Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společnos tí FIBERNET, a.s., IČ 271 96 763, se sídlem Mladá
Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01 (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 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
zařízení veřejné komunikační sítě a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí
zařízení veřejné komunikační sítě (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 FIBERNET, a.s. (náklady na
vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
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Usnesení č. 458/2017
Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě, týkající
se stavby „Optické propojení ul. Armádní, V Břízách a Topolová, Milovice - Mladá", na pozemcích ve
vlastnictví Města Milovice parc.č. 1397/6, 1397/46, 1397/8, 1397/5, 1395, 1387/12, 1394/1, 1387/15, 1388 a
1389/2, vše v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností
FIBERNET, a.s., IČ 271 96 763, se sídlem Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01 (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 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 zp evněným povrchem za 1 bm trasy
zařízení veřejné komunikační sítě a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí
zařízení veřejné komunikační sítě (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 FIBERNET, a.s. (náklady na
vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš).
5. Návrh Rozpočtového opatření č. 14/2017/RM
Starosta města předložil členům Rady města Návrh rozpočtového patření č. 14/2017/RM.
Výdaje běžné:
2144 5199 – Vnitřní obchod:Propagační materiály
Tuto položku je potřeba navýšit o 10 000 Kč z důvodu dokoupení turistických vizitek a známek.
3429 5139,5169 a 5175 – Pořádání kulturních akcí městem
Jedná se o navýšení uvedených položek, které souvisí s větším počtem a rozsáhlostí kulturních akcí.
Uvedené položky se přesunují z položky 3429 5229 – Dotace nezisk.a podobným org.-jednorázové akce (tato
položka nebude v rámci žádostí vyčerpána) a z položky 3322 5171 – Zachování a obnova kulturních památek:
Opravy a udržování (v rámci oprav bylo provedeno 2x biocidní ošetření a další čerpání není do konce roku
plánováno).
6171 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod.org.(finanční dary)
Navýšení položky o 28 500 Kč z důvodu návrhu na poskytnutí darů dle doporučení Komise pro rodinu sociální
věci a zdravotnictví. Uvedená částky se přesouvá z položky 3429 5229 Dotace nezisk.a podobným org.-celoroční
činnost
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 459/2017
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č.14/2017/RM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Koše na psí exkrementy
Starosta města uvedl, že Odbor správy majetku města a investic předložil na jednání Rady města č. 26/2017
návrh na umístění košů a schránek na psí exkrementy. Na minulém projednávání nebyla zmíněna informace o
osazení košů a schránek a zajištění výsypu košů. Z tohoto důvodu Kancelář úřadu předkládá návrh na doplnění
těchto informací.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 460/2017
Rada města
a) ukládá oddělení technických služeb následné osazení košů a schránek dle přiloženého návrhu schváleného
usnesení Rady města č. 435/2017 ze dne 20. 9. 2017,
b) ukládá OSMMI smluvně zajistit výsyp košů na psí exkrementy a doplňování pytlíků.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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7. Žádost o souhlas s pořádáním Běhu pro hospic
Starosta města uvedl, že pan M. M., Milovice, podal žádost o souhlas s pořádáním charitativního Běhu pro
hospic, konaného dne 22. 10. 2017 a žádost o povolení užití částí lesních pozemků parc. č. 1692 a 1771 v k.ú.
Milovice nad Labem v Milovicích. Cyklotrasa byla pořadatelem zrušena z důvodu malé účasti. Zrušení
cyklotrasy bude uvedeno na webu pořadatele.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 461/2017
Rada města
schvaluje pořádání charitativního Běhu pro hospic, který pořádá pan M . M., Milovice dne 22. 10. 2017.
Podmínkou udělení souhlasu je dodržení všech povinností vyplývajících z lesního zákona. V případě užití
místních komunikací v Milovicích si souhlas silničního správního úřadu se zvláštním užíváním komunikace
zajistí žadatel – M. M., Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
8. Návrh na jmenování nového člena Redakční rady – Milovické ECHO
Starosta města uvedl, že KÚ předkládá návrh na jmenování nového člena redakce zpravodaje Milovické ECHO,
a to z důvodu personálních změn na OŠKS.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 462/2017
Rada města
jmenuje členku redakční rady zpravodaje Milovické Echo paní Mgr. Andreu Fiřtovou, vedoucí OŠKS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
9. Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví
Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá Zápis č. 4 /2017 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a
zdravotnictví ze dne 20. 9. 2017 (dále jen KRSVZ). KRSVZ na svém jednání projednala žádosti:
1. Žádost o poskytnutí dotace pro posílení kapacity Domácího hospice Nablízku z. ú., se sídlem v Lysé
nad Labem
2. Žádost o dar pana P. H. jako příspěvek na pořízení elektrického invalidního vozíku
Vztah k rozpočtu:
Z rozpočtu města Milovice na rok 2017 bude:
1. z položky 4349 5229 Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti sociální ve výši 25.000 Kč
dle směrnice 12/2016 společnosti Domácí hospic Nablízku z.ú. na celoroční provoz
2. z položky 6171 5229 Dary - vyplatit ve výši 8.000 Kč panu Petrovi Hájkovi dle Směrnice č.4/2014
Poskytování jednorázové návratné finanční výpomoci, jednorázové nenávratné finanční výpomoci a
věcných dávek k překlenutí tíživé životní situace v rodině a samostatně žijících osob
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 463/2017
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č.4/2017 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 20. 9. 2017,
b) schvaluje:
poskytnutí daru za účelem Posílení kapacity Domácího hospice Nablízku z. ú. se sídlem v Lysé nad Labem
na celoroční provoz ve výši 40.000 Kč;
poskytnutí daru panu P. H. na pořízení elektrického invalidního vozíku ve výši 8 000 Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10. Žádost o hlášení v místním rozhlase
Kancelář úřadu obdržela dne 27. 9. 2017 žádost o hlášení pozvánky na „Slavnostní ote vření tribun na městském
fotbalovém stadionu“, který se uskuteční dne 7. 10. 2017 od 15:00 hodin a bude zahájen úvodním slovem
předsedy klubu AFK, zástupci města Milovice a vystoupením taneční skupiny. Od 16:00 hodin se bude konat
domácí mistrovské utkání.

10

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 464/2017
Rada města
schvaluje vyhlášení pozvánky na „Slavnostní otevření tribun na městském fotbalovém stadionu“, který se
uskuteční dne 7. 10. 2017 od 15:00 hodin. Hlášení proběhne dne 6. 10. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 10. 2017
Zápis byl ověřen podpisy dne: 10. 10. 2017

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.
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