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. 37/2018
konaného dne 8. 10. 2018 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.
Omluveni: Ing. Milan Pour – starosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
1. Žádost o souhlas s pořádáním Běhu pro hospic.............................................................................................. 1
2. Žádost o schválení změny v upraveném rozpočtu města- neinvestiční dotace celoroční provoz Sociálně
aktivizační služby - Maminky dětem, z. s. ..................................................................................................... 1
3. Žádost o svolení přijmout věcný dar – regál na knihy .................................................................................... 2
4. Komise pro kulturu, sport a školství ............................................................................................................... 2
5. Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ........................................................................................... 2
Usnesení č. 493/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
1.

Žádost o souhlas s pořádáním Běhu pro hospic

Pan V. K., Milovice, zástupce Sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou, podal žádost o souhlas s pořádáním
charitativního Běhu pro hospic, konaného dne 21.10.2018, žádost o zvláštní užívání komunikací ul. Armádní a ul.
Pod Lesem, a žádost o povolení užití částí lesních pozemků parc. č. 1692 a 1771 v k.ú. Milovice nad Labem
v Milovicích. Mapa trasy celého běhu je přílohou žádosti.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 494/2018
Rada města
a) schvaluje pořádání charitativní akce „Běh pro hospic“, který pořádá Sbor Církve bratrské v Benátkách nad
Jizerou, Dražická 387, 294 71 Benátky nad Jizerou, zastoupený panem V. K., Milovice, dne 21. 10. 2018.
Podmínkou udělení souhlasu je dodržení všech povinností vyplývajících ze souhlasu Ing. Ladislava Kořínka –
odborného lesního hospodáře pro město Milovice, vydaného dne 12.09.2018 a zákona o lesích,
b) schvaluje zvláštní užívání komunikací ul. Armádní a Pod Lesem dle vydaného stanoviska DI PČR Nymburk
ze dne 16.09.2018 pod č.j. KRPS-266612-1/ČJ-2018-010806-ZU. Osazení dopravního značení a pořadatelskou
službu si zajistí žadatel.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
2.

Žádost o schválení změny v upraveném rozpočtu města- neinvestiční dotace celoroční provoz
Sociálně aktivizační služby - Maminky dětem, z. s.

OŠKS předkládá Žádost o schválení změny v upraveném rozpočtu města – neinvestiční dotace na celoroční provoz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od spolku Maminky dětem, z. s. Změna se týká přesunu
v rozpočtových položkách v celkové výši 3.000 Kč. Důvodem přesunu je navýšení nákladů na plyn a vytápění
v prostorách, které vzniklo během roku 2018.
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 495/2018
Rada města
schvaluje přesunutí finanční částky 3.000 Kč v rozpočtových položkách pro spolek Maminky dětem, z. s. na
celoroční provoz Sociálně aktivizační služby z důvodu navýšení nákladů na plyn a vytápění v prostorách, které
vzniklo během roku 2018.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
3.

Žádost o svolení přijmout věcný dar – regál na knihy

OŠKS předkládá žádost od Víceúčelového kulturního zařízení Milovice o svolení přijmout věcný dar – regál na
knihy v celkové hodnotě 500 Kč. Na dar bude sepsána darovací smlouva.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 496/2018
Rada města
schvaluje žádost od Víceúčelového kulturního zařízení Milovice o svolení přijmutí věcného daru – regál na knihy
v celkové hodnotě 500 Kč.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
4.

Komise pro kulturu, sport a školství

OŠKS předkládá zápis č. 5/2018 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 3. 10. 2018 (dále jen KKSŠ).
KKSŠ na svém jednání projednala tyto žádosti, které předkládá k posouzení a projednání RM Milovice:
1. PragaCup, z. s. – Milovice Cup
2. Psí spolek – výpůjčka pozemku
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 497/2018
Rada města
a) bere na vědomí Zápis č. 5/2018 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne 3. 10. 2018;
b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2018 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu – jednorázové akce, podle směrnice č. 6/2017
Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 2 – jednorázové akce:
− ve výši 15.000 Kč pro PragaCup, z. s. na akci „Milovice Cup“, která se koná v termínech 21. 11., 1. 12. a
8. 12. 2018;
c) neschvaluje Psímu spolku výpůjčku části pozemku par. č. 1762 v k. ú. Milovice nad Labem z důvodu
požadavku územního plánu na zhotovení územní studie.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
5.

Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví

OŠKS předkládá Zápis z hlasování Per rollam Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví (dále jen KRSVZ),
kde projednala Žádost o bydlení v Milovicích od pí S., která shání bydlení pro ni a její rodinu (ona + manžel +
trojčata + čtyřletá dcera) z důvodu komplikované situace ohledně bydlení. Trvalé bydliště má v Šestajovicích (u
Prahy) a manžel v Praze 4. Nemohou najít bydlení z důvodu vyššího počtu osob v rodině. Podrobnosti o její situaci
je sděleno žadatelkou v přiložených kopiích e-mailů.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 498/2018
Rada města
a) bere na vědomí Zápis z hlasování per rollam Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví č. 2;
b) neschvaluje přidělení bytu rodině pí S.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Ing. Jiří Hlaváček
místostarosta města Milovice

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 10. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 8. 10. 2018
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