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Město MILOVICE 
           nám. 30. června 508, Milovice – Mladá, PSČ 289 24 

 Kancelář úřadu  

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

 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 8/2019 

konaného dne 6. 3. 2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Mgr. Ludmila Šimková – místostarostka města, Mgr. Ondřej Matouš – radní 

města, Mgr. Luboš Šafránek – radní města, Stanislav Melichar – radní města 

 

Program jednání Rady města: 

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

1. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2019/RM ................................................................................................. 1 
2. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. – splašková kanalizace v Benátecké Vrutici ...................................... 1 
3. Žádost o uzavření nájemní smlouvy k ul. Armádní, Milovice - Mladá .......................................................... 2 
4. Úhrada nákladů exekuce ................................................................................................................................ 2 
5. Veřejná zakázka „Tůně Milovice Josefov II.“  Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele ............................ 2 
6. Opakovaná žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ubytovny“ v ul. V Břízách, 

na pozemcích parc.č. st. 397, parc.č. 1394/43 a 1394/44 v k.ú. Benátecká Vrutice ................................................ 4 
8. Návrh na schválení zřízení přípravné třídy v ZŠ Juventa, p.o. ....................................................................... 5 
9. Žádost o hlášení v místním rozhlase............................................................................................................... 6 
9a) Milovická liga malého fotbalu .......................................................................................................................... 6 
9b) Přítomnost pracovníků FÚ na MěÚ Milovice ................................................................................................... 6 
 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 94/2019 

Rada města 

schvaluje program v předloženém znění. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

1. Návrh Rozpočtového opatření č. 2/2019/RM 

 

Ekonomické oddělení předkládá členům Rady města návrh Rozpočtového opatření č. 2/2019/RM v tomto znění: 

Výdaje kapitálové: 

3745 6121 – Tůně Milovice Josefov II 

Ve schváleném rozpočtu města Milovice na rok 2019 je v položce 3745-6121 Tůně Milovice Josefov II. vyčleněna 

částka ve výši 5 000 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že nabídková cena účastníka Sdružení TMJ, které tvoří společnost EKOLOGICKÁ 

STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., se sídlem Luční 111, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 248 35 030 a společnost 

AMITERA s.r.o., se sídlem Hodkovská 493, 190 16, Praha, IČ: 242 64 681 je ve výši 5 009 667,00 Kč včetně 

DPH, chybí v rozpočtu částka ve výši 9 667,00 Kč včetně DPH. 

Oddělení investic a rozvoje navrhuje převést částku 10 000,- Kč z položky 3745-5169 „Údržba zeleně, sekání, 

obnova parků apod., náhradní výsadba“.  

Rozpočtovým opatřením se výsledek hospodaření nemění.    

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 95/2019 

Rada města 

schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019/RM v předloženém znění. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 
2. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. – splašková kanalizace v Benátecké Vrutici 

 

Na základě zaslaného dopisu k rukám starosty města Milovice pana Lukáše Pilce akciovou společností Vodovody 

a kanalizace předkládá Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) k projednání Radě města navýšení kapitálu 

v roce 2020 akciové společnosti Vodovody a kanalizace a.s. o infrastrukturní majetek, který je předmětem 

uzavřené smlouvy o výpůjčce ze dne 29. 11. 2011. Jedná se o splaškovou kanalizaci v části Benátecká Vrutice. 

Uzavřená smlouva je přílohou, kde v článku čl. 2.: Půjčitel přenechá infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 1 
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smlouvy vypůjčiteli za účelem, aby jej provozovatel, a to až do doby, než dojde k navýšení základního kapitálu 

v akciové společnosti o tento majetek. OIR navrhuje Radě města zajištění znaleckého posudku znalcem v oboru 

zajišťování cen nepeněžitých vkladů vodního díla s názvem ,,Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice“, na 

základě bodu čl. 3 čl. I smlouvy o výpůjčce: Hodnota předmětu výpůjčky bude stanovena znaleckým posudkem 

znalce v oboru zjišťování cen nepeněžitých vkladů za účelem určení navýšení kapitálu ve smyslu budu 2. Čl. I. této 

smlouvy. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 96/2019 

Rada města 

ukládá Oddělení investic a rozvoje zajištění znaleckého posudku znalcem v oboru zajišťování cen nepeněžitých 

vkladů vodního díla s názvem ,,Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice“. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 
3. Žádost o uzavření nájemní smlouvy k ul. Armádní, Milovice - Mladá              

 

Na Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) byla doručena žádost paní A. D. týkající se podané 

žaloby na vyklizení bytu a změnu usnesení soudu o nařízeném vyklizení bytu. Jedná o byt v ul. Armádní č.p. 500, 

Milovice-Mladá, jehož nájemcem byla paní A. D. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.05.2017. Paní D. 

byla zaslána výpověď z nájmu bytu, jejíž podání bylo schváleno usnesením č. 538/2017 Rady města č. 24/2017 ze 

dne 15.11.2017, a to ke dni doručení výpovědi (doručena byla 04.12.2017). 

Dlužná částka na nájemném ve výši 170 265 Kč byla nájemcem uhrazena.  Vzhledem k tomu, že nebyly řádně 

plněny povinnosti nájemce bylo zahájeno řízení vedoucí k ukončení nájmu a následně podána žaloba na vyklizení 

bytu k Okresnímu soudu Nymburk, prostřednictvím právního zástupce města Milovice. Paní D. požádala Odd. 

SMM o zastavení exekučního řízení o vystěhování z bytu. Dluh byl uhrazen, stejně tak jako náklady na právní 

zastoupení až na částku 30 595 Kč, která je náklad právního zástupce za podání žaloby na vymožení dlužné částky. 

Žádost je předkládána Radě města k rozhodnutí. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 97/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí žádost paní A. D.,  

b) neschvaluje nové uzavření nájemní smlouvy a trvá na vyklizení bytu a jeho předání zpět pronajímateli, 

c) trvá na uhrazení nákladů na řízení ve výši 30 959 Kč, o zaplacení žalované dlužné částky.  

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Mgr. Ludmila Šimková, Stanislav Melichar). 

 
4. Úhrada nákladů exekuce 

 

OSM předkládá Radě města podnět k vyjádření ve věci náhrady nákladů exekuce proti povinným I. a P. S. Jedná 

se o úhradu částky 18 031 a dále úhrady částky 4 029 Kč a 1 343 Kč za náklady řízení. Dle sdělení Krajského 

soudu nemá město Milovice povinnost náklady za provedení exekuce soudnímu exekutorovi Mgr. Martinovi 

Slavatovi uhradit. Právní zástupce města, vzhledem k nemajetnosti žalovaných, navrhuje dlužnou částku na 

nákladech řízení v celkové částce 23 403 Kč dále nevymáhat.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 98/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co372/2018-592 o návrhu na zastavení exekuce 

v exekuční věci oprávněného Města Milovice proti povinným P. a I. S. pro pohledávku 12 600 Kč. 

b) schvaluje podle ust. § 85 písm. f) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších právních předpisů, 

vzdání se práva a prominutí dluhu dle bodu II. a III. usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co372/2018-592 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Veřejná zakázka „Tůně Milovice Josefov II.“  Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele 

 

Rada města na svém jednání č. 38/2018 dne 17. 10. 2018 svým usnesením č. 510/2018 schválila znění Výzvy 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a Zadávací dokumentace s názvem „Tůně Milovice Josefov II.“ dále 

ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro otevírání obálek s nabídkami, pro 

posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení uvedené zakázky a zároveň komisi zmocnila 

k posouzení  prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů. Předmětem je celková revitalizaci 

zájmového území s vytvořením sedmi tůní. Tůně, travnaté plochy břehů a dřeviny vytvoří vhodná stanoviště pro 

zvýšení biologické různorodosti lokality. Podrobná specifikace díla je vymezena projektovou dokumentací 

zpracovaná Josefem Matoušem – projektové práce, se sídlem Družstevní 22, Milovice 289 23, IČ: 102 20 097. 
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Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce, která je zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky 

na stavební práce v hodnotě od 1 500 001,- Kč bez DPH do 6 000 000,- Kč bez DPH)  tj. Směrnicí města Milovice 

č. 1/2019 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 právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. Kancelář úřadu oslovila jako poradce k hodnocení nabídek pana Ing. Tomáše Hejla - ELCOS 

GROUP s.r.o. a jako náhradníka Mgr. Evu Kaiserovou - ELCOS GROUP s.r.o. V souladu s usnesením Rady města 

č. 510/2018 ze dne 17. 10. 2018 byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, dne 12. 2. 2019 zaslána 

těmto zájemcům a zároveň byla zveřejněna na Profilu zadavatele. 

Pořadové 

číslo  

Obchodní firma - název 

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

1 ALSTAP s.r.o. 
V korytech 972/12 

100 00 Praha 10 - Strašnice 
290 00 238 

2 AQUASYS spol. s r.o.  
Jamská 2488/65 

591 01 Žďár nad Sázavou 
253 44 447 

3 AQUATEST a.s. 
Geologická 988/4 

152 00 Praha 5 - Hlubočepy  
447 94 843 

4 
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ 

KRÁLŮV DVŮR s.r.o.  

Luční 111 

267 01 Králův Dvůr - Zahořany 
248 35 030 

5 KAVYL, spol. s r.o. 
č.p. 563 

675 75 Mohelno  
499 75 358 

Lhůta pro podání nabídek končila dne 28. 2. 2019 v 9:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě byly 

doručeny obálky s nabídkou pěti (5) účastníků: 

Pořadí 

účastníků  

Obchodní firma – název /jméno 

a příjmení 
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ 

1 ZVÁNOVEC a.s. 
Rudolfská tř. 597 

370 01 České Budějovice  
260 26 279 

2 STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. 
Nerudova 34 

258 01 Vlašim 
029 51 746 

3 AQUATEST a.s. 
Geologická 988/4 

152 00 Praha 5 
447 94 843 

4 AQUASYS spol. s r.o. 
Jamská 2488/65 

591 01 Žďár nad Sázavou 
253 44 447 

5 

Sdružení TMJ 

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ 

KRÁLŮV DVŮR s.r.o. 

AMITERA s.r.o. 

Luční 111, 267 01 Králův Dvůr 

 

Hodkovská 493, 190 16, Praha 

248 35 030   

 

242 64 681 

Komise se na svém prvním jednání sešla dne 28. 2. 2019 v 9:30 hodin   

Na tomto jednání proběhlo otevírání obálek s nabídkami a vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do 

Protokolu o otevírání obálek s nabídkami a jeho příloh (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky všech 

účastníků kontrole vyhověly. 

Komise se na svém druhém jednání sešla dne 5. 3. 2019 v 9:05 hodin   

Hodnotící komise na tomto jednání provedla hodnocení nabídek dle kritérií stanovených zadavatelem v zadávací 

dokumentaci a pořídila z tohoto jednání zprávu o hodnocení nabídek a protokol o jednání hodnotící komise (viz 

Přílohy). 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem Sdružení TMJ, které tvoří společnost 

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., se sídlem Luční 111, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 248 35 030 a 

společnost AMITERA s.r.o., se sídlem Hodkovská 493, 190 16, Praha, IČ: 242 64 681, jehož nabídka byla 

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

5 009 667,00 Kč včetně DPH, ostatní účastníci podali pro zadavatele méně vhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší 

nabídkovou cenou. 

Vztah k rozpočtu  

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 je v položce 3745-6121 „Tůně Milovice Josefov II.“ vyčleněna částka 

5 000 000,00 Kč ze které bude zakázka financována.  

Vzhledem k výši nabídkové ceny je potřeba navýšit částku v rozpočtu o cca 10 000,00 Kč a toto bude řešeno 

rozpočtovým opatřením RM.  
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Rada města, po seznámení se s Protokolem o jednání hodnotící komise a se Zprávou o hodnocení nabídek přijala 

toto usnesení:   

Usnesení č. 99/2019 

Rada města 

a) konstatuje, že nabídky všech účastníků, doručené v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Tůně Milovice Josefov II.“, zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. 

Směrnicí města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými 

organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace, splnila všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky. 

b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 3. 2019, zpracované hodnotící komisí, 

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

účastník Sdružení TMJ, které tvoří společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., se sídlem 

Luční 111, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 248 35 030 a společnost AMITERA s.r.o., se sídlem Hodkovská 493, 190 16, 

Praha, IČ: 242 64 681, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou ve výši 5 009 667,00 Kč včetně DPH. 

Tabulka výsledného pořadí účastníků: 

Pořadí 

účastníků 

Obchodní firma – název/jméno a příjmení/,  

sídlo, bydliště, místo podnikání  

 

IČ 

Nabídková cena 

 

 

1 

Sdružení TMJ 

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR 

s.r.o. 

AMITERA s.r.o.  

 

248 35 030 

242 64 681 

 

5 009 667,00Kč vč. DPH 

 

 

2 

 

AQUASYS spol. s r.o. 

 

253 44 447 

5 550 996,00 Kč vč. DPH 

 

 

3 

 

ZVÁNOVEC a.s. 

 

260 26 279 

5 575 347,00 Kč vč. DPH 

 

 

4 

 

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. 

 

029 51 746 

5 723 300,00 Kč vč. DPH 

 

 

5 

 

AQUATEST a.s. 

 

447 94 843 

7 163 200,00 Kč vč. DPH 

 

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

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

6. Opakovaná žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ubytovny“ v ul. V 

Břízách, na pozemcích parc.č. st. 397, parc.č. 1394/43 a 1394/44 v k.ú. Benátecká Vrutice 

 

Rada města na svém jednání č. 20/2018 dne 13. 6. 2018 usnesením č. 305 d)/2018 schválila nesouhlasné Vyjádření 

města Milovice k žádosti Ing. Aleny Ulrychové (na základě plné moci zastupuje stavebníka kterým je Lakatysh 

Mariia) č.j. SMM/5900/18 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

„Rekonstrukce ubytovny“ na pozemcích parc.č. st. 397, parc.č. 1394/43 a 1394/44, vše v k.ú. Benátecká Vrutice, 

ve městě Milovice, ul. V Břízách, část Mladá (kopie vyjádření viz Příloha č. 1). Vyjádření bylo Ing. Aleně 

Ulrychové odesláno e-mailem dne 18. 6. 2018. Dne 29. 6. bylo doručeno Odvolání paní Ulrychové proti rozhodnutí 

Rady města (kopie Odvolání viz Příloha č. 2).   Rada města na svém jednání č. 25/2018 dne 23. 7. 2018 usnesením 

č. 364/2018 potvrdila, že trvá na svém původním usnesení (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení). Na základě 

vzájemných jednání Ing Aleny Ulrychové se zástupci vedení města, byla Oddělení investic a rozvoje doručená 

nová žádost Ing. Aleny Ulrychové o vyjádření k projektové dokumentaci shora uvedené stavby (kopie žádosti viz 

Příloha č. 3) ve které je uvedeno, že v souladu s požadavky města stavebník vybuduje kamerový bod v blízkosti 

ubytovny, napojený na stávající městský kamerový dohlížecí systém (kopie nové Žádosti viz Příloha č. 3).   

Rada města, po seznámení se s projektovou dokumentací stavby a s návrhem Vyjádření k výše uvedené žádosti, 

zpracovaném Oddělením investic a rozvoje, přijala toto usnesení:   

Usnesení č. 100/2019 

Rada města 

a) ruší usnesení Rady města č. 305 d)/2018 ze 13. 6. 2018, kterým schválila nesouhlasné Vyjádření města 

Milovice k žádosti Ing. Aleny Ulrychové (č.j. SMM/5900/18) o vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Rekonstrukce ubytovny“ na pozemcích parc.č. st. 397, parc.č. 1394/43 a 1394/44, vše v k.ú. Benátecká Vrutice, 

ve městě Milovice, ul. V Břízách, část Mladá, stavebník Lakatysh Mariia, Halana 36, Zakarpatská oblast, Verchne 

Vodjane, Ukrajina,   

b) schvaluje Vyjádření města Milovice k opakované žádosti Ing. Aleny Ulrychové (č.j. OIR/2263/19) o vyjádření 

k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ubytovny“ na pozemcích parc.č. st. 397, parc.č. 1394/43 a 
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1394/44 v k.ú. Benátecká Vrutice, ve městě Milovice, v ul. V Břízách, část Mladá, stavebník Lakatysh Mariia, 

Halana 36, Zakarpatská oblast, Verchne Vodjane, Ukrajina, ve znění předloženém Oddělením investic a rozvoje.   

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Luboš Šafránek). 

 
7. Návrh na výběr dodavatele zajišťující komplexní činnost vyplývající z přidělené dotace ,,EFEKT 

2019“ 

 

Na základě loňského úspěšného čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2018 na výměnu svítidel veřejného 

osvětlení zažádalo i v roce 2019 Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) o dotaci na rekonstrukci veřejného 

osvětlení s názvem ,,Program EFEKT pro rok 2019 v aktivitě 1. A – Opatření ke snížení energetické náročnosti 

veřejného osvětlení“. Jedná se celkem o 381 svítidel a 7 kusů rozvaděčů, viz položkový rozpočet a mapový podklad 

v příloze. Hodnotící komise Ministerstva průmyslu a obchodu doporučila tuto žádost k podpoře ze státního 

rozpočtu ve výši 2 000 000,- Kč, proto je potřeba zajistit komplexní činnosti vyplývající z přidělené dotace. OIR 

oslovilo společnost Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 07214634 s žádostí 

o zpracování cenové nabídky na tuto činnost. Jedná se o administraci zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

zajištění realizace zadávacího řízení, technický dozor investora při vlastní realizaci veřejné zakázky měření kvality 

osvětlení (požadováno programem EFEKT), zpracování závěrečné zprávy o řešení akce v souladu s Podmínkami 

obdržené dotace a zpracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce.  

Doručena byla cenová nabídka s touto cenou: 

• Metrolux s.r.o.             154 800,- Kč bez DPH (187 308,- Kč včetně DPH) 

Na základě výše uvedeného OIR doporučuje Radě města rozhodnout o výběru zpracovatele komplexních činností 

vyplývajících z přidělené dotace s názvem ,,Program EFEKT pro rok 2019 v aktivitě 1. A – Opatření ke snížení 

energetické náročnosti veřejného osvětlení“ společností Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 

Praha 10, IČO: 07214634. V příloze přikládáme návrh objednávky. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 101/2019 

Rada města 

rozhoduje v souladu s článkem 6, písm. f) Směrnice města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek 

městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi o uzavření objednávky  komplexních činností vyplývajících 

z přidělené dotace EFEKT 2019 se společností Metrolux s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 

IČO: 07214634, s nabídkovou cenou 154 800,- Kč bez DPH (187 308,- Kč včetně DPH) 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

8. Návrh na schválení zřízení přípravné třídy v ZŠ Juventa, p.o. 

 

OŠKS předkládá návrh na schválení zřízení přípravné třídy v ZŠ Juventa, příspěvkové organizace, Komenského 

578, Milovice – Mladá. Ředitel ZŠ Juventa, p.o. pan Mgr. Jaroslav Minařík zřízení přípravné třídy podporuje. Dle 

jeho sdělení má pro zřízení přípravné třídy dostatečné materiální vybavení, zároveň i vybraného pedagogického 

pracovníka (speciálního pedagoga), který by v přípravné třídě zajistil výuku, tj. systematicky připravil děti ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku 

základní školy. Návrh je předkládán v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obce mohou 

zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u 

kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné 

školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 102/2019 

Rada města 

a) schvaluje zřízení přípravné třídy v ZŠ Juventa, příspěvkové organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá. 

Návrh je předkládán v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) ukládá OŠKS zajistit vše potřebné ke zřízení přípravné třídy. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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9. Žádost o hlášení v místním rozhlase 

 

9a) Milovická liga malého fotbalu 

 

OŠKS předkládá Radě města žádost pana Michala Švehly, jednatele Milovické ligy malého fotbalu, Milovice, o 

hlášení v místním rozhlase dne 15. 3. 2019 v 18.00 hodin. Hlášení se týká pozvánky na velké finále, kde se utkají 

čtyři nejlepší týmy superligy a je zde zároveň připravený velmi zajímavý program, včetně tomboly pro fanoušky 

i návštěvníky tohoto klání. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 103/2019 

Rada města 

a) schvaluje hlášení místního rozhlasu o pozvánce na velké finále Milovické ligy malého fotbalu,  

b) ukládá OŠKS vyhlásit tuto informaci v místním rozhlase dne 13. 3. 2019.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

9b) Přítomnost pracovníků FÚ na MěÚ Milovice 

 

Kancelář úřadu předkládá žádost o hlášení v místním rozhlase Informaci o přítomnosti pracovníků Finančního 

úřadu na MěÚ Milovice, a to v pondělí, 11. 3. 2019 od 8-17:00h ve 3NP budovy Radnice. Pracovníci finančního 

úřadu ve výše uvedeném termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu mohli vyřídit své daňové 

záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat 

radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné 

zaplacení daně. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 104/2019 

Rada města 

a) schvaluje hlášení informace o přítomnosti pracovníků Finančního úřadu na MěÚ Milovice dne 11. 3. 2019, 

b) ukládá OŠKS vyhlásit tuto informaci v místním rozhlase dne 8. 3. 2019, v 18:00 hodin.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

Lukáš Pilc       Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice       místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 3. 2019 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 11. 3. 2019 


