Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 24
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2019 ze dne 4. 3. 2019
Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Mgr. Ondřeje Matouše a paní Janu Hrdličkovou.
Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo města Milovice
volí do volební a návrhové komise paní Jaroslavu Zatloukalovou a pana Stanislava Melichara.
Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Finanční výbor ZM
3. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
4. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
5. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o.
6. Informativní zpráva o privatizaci bytů Čelákovice v Milovicích
7. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem Milovice
8. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení
pozemků parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části
Milovice – změna prodávajícího
9. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a. s.
10. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u Mateřské
školy Sluníčko, p. o.
11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
12. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
13. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí
14. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
15. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
16. Kontrolní výbor ZM
17. Návrh účasti města Milovice ve Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s.
18. Diskuze
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 9/2018.
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zápis z jednání z jednání Finančního výboru ZM č. 1/2019 ze dne 11. 2. 2019 a č. 2/2019 ze dne
27. 2. 2019.
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019/ZM v předloženém znění,
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b) bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2018/RM.
Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje prodej nemovitosti - pozemku parc. č. st. 330/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Benátecká Vrutice, o
výměře 12 m2, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti MELVIA TRADE s.r.o., IČ 247 38 123, se
sídlem Letecká 394/30, 289 24 Milovice, za podmínek uvedených v Záměru o jeho prodeji, zveřejněném na Úřední
desce MěÚ Milovice ve dnech od 10. 12. 2018 do 27. 12. 2018.
Usnesení č. 8/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje odkoupení staveb řadových garáží, z vlastnictví společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s.r.o., IČ 629 58
887, se sídlem J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice (jako prodávající) do vlastnictví Města Milovice (jako
kupujícího) za podmínek uvedených v předloženém návrhu Kupní smlouvy, tj. za kupní cenu ve výši 2 737 082,00
Kč bez DPH s tím, že ve smyslu § 92 d zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, se použije režim přenesené daňové
povinnosti, a kupující je povinen přiznat daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, která je
ve výši 574 787,00 Kč,
b) odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna zájmy města v této lokalitě, které spočívají v naplnění záměru
výstavby komunikací v této lokalitě dle územního plánu města Milovice.
Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo města
ukládá Radě města řešit problematiku privatizace bytů měst Čelákovice a Lysá nad Labem v Milovicích v zájmu
občanů města obyvatel dotčených bytů.
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje 10 minutovou přestávku.
Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi společností ASM - TRADE spol. s.r.o., IČ 257 80 115,
se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00 a Městem Milovice pro možnost realizace stavby s názvem
„Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi“ až ve
chvíli, kdy bude platné územní rozhodnutí.
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo města
a) ruší usnesení Zastupitelstva č. 23/2018, ze dne 26. 3. 2018, týkající se odkoupení pozemku parc.č. 968/2 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 302 m2 a časti pozemku parc.č. 802/188 orná půda o výměře cca 376 m2,
v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví H. K., trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice, z důvodu
úmrtí paní H. K.,
b) schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Milovice nad Labem, pozemku parc.č. 968/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 302 m2 a pozemku parc.č. 802/225 orná půda o výměře 368 m2 (jedná se o pozemek
nezapsaný v katastru nemovitostí, který vznikl Geometrickým plánem č. 1547-36/2018 z pozemku parc.č. 802/188
v k.ú. Milovice nad Labem) z vlastnictví P. K., trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice za podmínek
uvedených v důvodové zprávě k tomuto bodu programu jednání Zastupitelstva.
Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje účast na elektronické dražbě věcí nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému
EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova 635, 506 01 Jičín, IČ: 602817758
b) zmocňuje Radu města dle ustanovení § 85 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích k rozhodnutí o účasti na
dražbě. věcí nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova
635, 506 01 Jičín, IČ: 602817758 a výši nejvyššího příhozu.
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, Topolová 622, paní Bc. Soni
Růžičkové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
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Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol města
Milovice bez bodu c) v předloženém znění,
b) schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko,
v předloženém znění
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo města
trvá na původním znění OZV včetně zachování principu Pytlového sběru a jeho odměňování, a to dle OZV č.
5/2017, kterou se mění vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice.
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje v souladu § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů návrh odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města za měsíc v následujících částkách s účinností od 1. 4. 2019:
• Člen rady – 8 500 Kč
• Předseda výboru/komise – 4 200 Kč
• Člen výboru/komise – 3 500 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 2 100 Kč
V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města souhrnná odměna do výše
souhrnu odměn za 3 různé funkce, a to plně v souladu s ust. §74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
b) schvaluje zvýšení odměny o 2 000 Kč členům zastupitelstva města kteří jsou pověření k přijímání vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství snoubenců, dle ust. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019,
c) schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. v) zákona zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů stanovení měsíčního peněžitého plnění za výkon níže uvedených funkcí pro osoby, které
nejsou členy zastupitelstva ve výši s účinností od 1. 4. 2019:
• Předseda výboru/komise – 4 200 Kč
• Člen výboru/komise – 3 500 Kč
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce,
d) ruší usnesení ZM č. 129/2018 ze dne 15. 11. 2018.
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2017 Poskytování dotací
z rozpočtu města:
− ve výši 190 712 Kč pro Target Sport Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 109 000 Kč pro HO Alpíci, z. s. na celoroční provoz;
− ve snížené výši 579 000 Kč pro AFK Milovice na celoroční provoz, částka se snížila o 60.000 Kč
v položce „2. Pronájem, energie – energie“;
− ve výši 256 500 Kč pro TJ Sokol Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 80 000 Kč pro Taekwon-do ITF Milovice, z. s. na celoroční provoz;
− ve výši 75 000 Kč pro Pionýr – PC florbalová akademie MB na celoroční provoz;
− ve snížené výši 175 000 Kč pro Spolek přátel košíkové Polabí na celoroční provoz,
b) neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 3429 5229 – Dotace
neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2017 Poskytování
dotací z rozpočtu města:
− ve výši 96 000 Kč pro Mgr. Jana Váňu na celoroční činnost.
−
Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 4349 5229 – „Dotace neziskovým
a podobným organizacím v oblasti sociální“, podle směrnice č. 7/2017 „Poskytování dotací v Sociální oblasti
z rozpočtu města Milovice“ – na celoroční provoz:
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−
−

ve snížené výši 240 000 Kč pro Maminky dětem – Rodinné centrum na celoroční provoz,
ve snížené výši 120 000 Kč pro Maminky dětem – Nízkoprahový klub a nízkoprahový
D-klub na celoroční provoz.

Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zápisy z jednání z jednání Kontrolního výboru ZM č. 1/2019 ze dne 7. 1. 2019 a č. 2/2019 ze dne
4. 2. 2019.
Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo města
Schvaluje účast města Milovice jako člena Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s. IČ: 07570007 se
sídlem Topolová 692, 289 24 Milovice v souladu s §84 odst. 2) písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů a stanovami spolku, v předloženém znění.

Ověřovatelé zápisu:
Ověřen dne:

Ověřen dne:

……………………………..
Mgr. Ondřej Matouš

…………………………..
Jana Hrdličková

Starosta města Milovice:

…………………………..
Lukáš Pilc
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Město MILOVICE
Kancelář úřadu
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 24
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

____________________________________________________________________
Zápis č. 1/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Milovice č. 1/2019, konaného v pondělí dne 4. 3. 2019
od 18:00 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508
Přítomni: viz presenční listina
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta města Milovice pan Lukáš Pilc. Přivítal přítomné a konstatoval splnění
všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města podle jednacího řádu
Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Následně starosta města konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli přítomno 13
členů Zastupitelstva města Milovice. Dále starosta města konstatoval, že se omluvil se pan František Vágner a
v průběhu jednání dorazí Ing. Jiří Hlaváček. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice schopné usnášení ve všech
bodech programu.
Starosta města upozornil všechny přítomné, že celý průběh veřejného zasedání Zastupitelstva města je nahráván
na zvukový záznam.
Následně starosta města Milovice určil zapisovatelku dnešního zasedání:
Zapisovatelkou byla určena:
Marie Znamenáčková – asistentka Kanceláře úřadu
Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé:
Jaroslav Kužel a Ing. Aleš Smeták.
Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé:
Mgr. Ondřej Matouš a Jana Hrdličková.
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo města Milovice
volí ověřovatelem zápisu Mgr. Ondřeje Matouše a paní Janu Hrdličkovou.
Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do volební a návrhové komise byli zvoleni zastupitelé:
Jaroslava Zatloukalová a Stanislav Melichar
Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo města Milovice
volí do volební a návrhové komise paní Jaroslavu Zatloukalovou a pana Stanislava Melichara.
Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková,
Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Vedral, Mgr.
Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 2 (Jaroslava Zatloukalová, Stanislav Melichar).
Návrh byl schválen.
Starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města č. 9/2018,
ze dne 17. 12. 2018, byl dne 20. 12. 2018 vyhotoven a rozeslán členům Zastupitelstva města k připomínkování.
Stanovený termín pro připomínky byl čtvrtek 27. 12. 2018 do 10:00 hodin. Ve stanoveném termínu bylo doručeno
několik připomínek, které byly do zápisu zapracovány. Zápis byl ověřen dne 3. 1. 2019 a téhož dne zveřejněn na
webových stránkách města.
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Starosta města předložil program veřejného zasedání Zastupitelstva města č. 1/2019:
1. Kontrola plnění ZM
2. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
3. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
4. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o.
5. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem Milovice
6. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení
pozemků parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části
Milovice – změna prodávajícího
7. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a. s.
8. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u Mateřské
školy Sluníčko, p. o.
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
10. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
11. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí
12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
13. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
14. Kontrolní výbor ZM
15. Finanční výbor ZM
Pan starosta navrhl změnu programu, a to doplnit „Návrh účasti města Milovice ve Spolku turistických cílů mezi
Labem a Jizerou z. s.“ a „Diskuze“ jako poslední body a přesunout bod „Finanční výbor ZM“ před projednávání
„Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM.“
Po navržení této změny, se zastupitel Mgr. Milata dotázal na projednávání petice, která byla zaslána na MěÚ
Milovice a týkala se privatizace bytového fondu města Čelákovice. Následně na to, se k tomuto tématu vyjádřil
také zastupitel Ing. Vedral, který navrhl zařazení tohoto bodu na program jednání, a to nejlépe tak, aby přítomní
občané nemuseli dlouho čekat. V návaznosti na toto téma se připojila k diskuzi i zastupitelka JUDr. Bukovská i
Ing. Pour. Pan starosta přítomným zastupitelům i občanům opakovaně vysvětloval, že o situaci ohledně privatizace
bytů Čelákovic má město v tuto chvíli málo informací, a proto by navrhl projednat tento bod případně na zasedání
příštího Zastupitelstva města, tedy po schůzkách zástupců měst, kdy první jednání jsou domluveny na příští týden.
Výše uvedení zastupitelé však žádali, aby byly zazněly požadavky občanů, které by na této schůzi mohly být
předneseny.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
18:15hod.: V průběhu diskuse se dostavil pan zastupitel Ing. Hlaváček.
Po této diskuzi ohledně změny programu pan Ing. Vladimír Vedral vznesl protinávrh na zařazení bodu
„Informativní zpráva o privatizaci bytů Čelákovice v Milovicích“ a to za bod č. 4 Návrh na odkoupení objektů
řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o.
Dále vznesl protinávrh Mgr. Zdeněk Milata, který se ztotožňoval s návrhem Ing. Vedrala a navíc chtěl zařadit ještě
bod „Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému VTP AT Milovice, o.p.s.,“ a upravit chybu v bodu č. 1 na
správné znění „Kontrola plnění usnesení ZM“.
Pan starosta vznesl také protinávrh, a to v této podobě: Opravit chybu v bodě č. 1, dále přesunout jako bod č. 2
Finanční výbor, a nově za bod č. 5 doplnit projednávání privatizace, jako poslední body zařadit vstup do spolku a
diskuzi.
JUDr. Bukovská podala protinávrh, a to, že by program byl ve stejném znění jako přečetl pan starosta s tím, že
jako bod č. 18 by zařadila projednávání VTP AT Milovice, o. p. s.
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Starosta města nechal hlasovat o posledním protinávrhu:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Finanční výbor ZM
3. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
4. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
5. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o.
6. Informativní zpráva o privatizaci bytů Čelákovice v Milovicích
7. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem Milovice
8. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení
pozemků parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části
Milovice – změna prodávajícího
9. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a. s.
10. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u Mateřské
školy Sluníčko, p. o.
11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
12. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
13. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí
14. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
15. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
16. Kontrolní výbor ZM
17. Návrh účasti města Milovice ve Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s.
18. „Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému VTP AT Milovice, o.p.s.,“
19. Diskuze
Hlasování: pro 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 9
(Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila Šimková, Jana
Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar), zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček).
Návrh nebyl schválen.
Starosta města nechal hlasovat o dalším protinávrhu v pořadí, a to o svém:
Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Finanční výbor ZM
3. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
4. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
5. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o.
6. Informativní zpráva o privatizaci bytů Čelákovice v Milovicích
7. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem Milovice
8. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení
pozemků parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části
Milovice – změna prodávajícího
9. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a. s.
10. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u Mateřské
školy Sluníčko, p. o.
11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
12. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
13. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí
14. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
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15. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
16. Kontrolní výbor ZM
17. Návrh účasti města Milovice ve Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s.
18. Diskuze
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
1. Kontrola plnění usnesení ZM
Starosta města předkládá členům Zastupitelstva města kontrolu plnění ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2018.
Usnesení č. 133/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Finanční výbor ZM
3. Návrh Rozpočtového opatření č.11/2018/ZM
4. Návrh Rozpočtu města Milovice na rok 2019
5. Návrh Rozpočtového výhledu města Milovice na období 2020-2022
6. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1416/68 v k. ú. Benátecká Vrutice, pod chodníkem podél
komunikace v ul. Slepá
7. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2019
8. Návrh na jmenování zástupce města Milovice do představenstva společnosti VaK Nymburk, a. s.
9. Návrh na schválení pověření zástupce k zastupování města Milovice na jednání řádné Valné hromady,
společnosti VaK Nymburk, a. s. a jmenování člena dozorčí rady VaK Nymburk, a. s.
10. Návrh na schválení OZV č. x/2018 o poplatku za komunální odpad
11. Žádost na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu ZŠ Juventa, p.o.
12. Žádost na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu ZŠ T. G. Masaryka, Milovice, p.o.
13. Žádost na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu MŠ Kostička, p.o.
Plnění: Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 7. 12. 2019.
Usnesení č. 136/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018/ZM v předloženém znění,
b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2018/RM.
Plnění: Rozpočtové opatření bylo zveřejněno na úřední desce a webových stránkách města.
Usnesení č. 137/2018
Zastupitelstvo města Milovice
a) schvaluje opravu názvu položky 4379 5192 Příspěvky pro občany nad 70 let (200,-Kč/občan) na Příspěvky pro
občany nad 70 let (300,-Kč/občan),
b) schvaluje snížení rozpočtové kapitálové položky 3613 6121 Rekonstrukce budovy č.p. 507 ze 100 mil. Kč na
částku 70 mil. Kč,
c) schvaluje Rozpočet města Milovice na rok 2019 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení po schváleném
snížení dle bodu a) a b) tohoto usnesení.
Plnění: Rozpočet města Milovice a rok 2019 bylo zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města.
Usnesení č. 138/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Milovice na roky 2020-2022 ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
Plnění: Střednědobý výhled rozpočtu města Milovice na roky 2020-2022 byl zveřejněn na úřední desce webových
stránkách města.
Usnesení č. 139/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje odkoupení pozemku parc.č 1416/68 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 319 m2, v k.ú. Benátecká
Vrutice, z vlastnictví společnosti Rodley s.r.o., IČ 038 95 157 se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město,
110 00 Praha 1, do vlastnictví Města Milovice za podmínek uvedených v důvodové zprávě k tomuto bodu
programu.
Plnění: Společnosti Rodley s.r.o. bylo dne 8.1.2019 odesláno oznámení o usnesení a dne 13.2.2019 byl odeslán
návrh Kupní smlouvy ke schválení..
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Usnesení č. 140/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje uzavření a podepsání Příkazní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2019 mezi
Městem Milovice a Městem Městec Králové v doručeném znění.
Plnění: Příkazní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2019 byla podepsána a odeslána
prostřednictvím České pošty na MěÚ Městec Králové.
Usnesení č. 141/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje návrh na jmenování pana Lukáše Pilce, starosty města Milovice, jako zástupce Města Milovice do
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, Nymburk v návaznosti
na ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Plnění: Výpis usnesení ZM byl zaslán společnosti VaK Nymburk, a. s. dne 7. 1. 2019.
Usnesení č. 142/2018
Zastupitelstvo města Milovice
pověřuje Mgr. Ondřeje Matouše, jako zástupce města, v souladu s § 84 čl. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, zastupováním města Milovice na jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s., se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk s platností pověření do 31. 12. 2022.
Plnění: Výpis usnesení ZM byl zaslán společnosti VaK Nymburk, a. s. dne 7. 1. 2019.
Usnesení č. 143/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Milovice č. 4/2018 o poplatku za komunální odpad ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení s tím, že bude odstraněna kurzíva v odst. 2 čl. 3 (povinnost zjistit si informace stanovuje
daňový řád) a opraveny písařské chyby v čl. 4, kde byl odstavec 2 chybně označen jako odstavec 1 a v čl. 7, který
byl chybně označen jako čl. 4.
Plnění: OZV č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad byla vyvěšena na úřední desce města Milovice a zaslána
na MVČR, datovou schránkou dne 6. 1. 2019.
Usnesení č. 144/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje žádost ředitele Základní školy Juventa, příspěvkové organizace, Komenského 578, pana Mgr. Jaroslava
Minaříka na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položek 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek o 200 000,- Kč, 5153 Plyn o 250 000,- Kč, 5156 Pohonné hmoty a maziva o 10 000,- Kč,
5166 Konzultační, porad a právní služby o 30 000,- Kč, odpisy o 20 000,- Kč a navýšení položek 5039 Nákup
materiálu j. n o 140 000,- Kč, 5167 Služby školení a vzdělávání o 20 000,- Kč, 5168 Služby zpracování dat o
60 000,- Kč, 5169 Nákup služeb j. n o 250 000,- Kč, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené o 40 000,- Kč. Přesuny
finančních prostředků jsou v souladu se Směrnicí 5/2012 a navazují na objektivní potřeby ZŠ.
Plnění: Výpis usnesení ZM byl žadateli zaslán dne 2. 1. 2019.
Usnesení č. 145/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje žádost ředitelky Základní školy. T. G. Masaryka, příspěvkové organizace, Školská 112, 289 23 Milovice,
paní Mgr. Lady Flachsové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položek 5136
Knihy, uč. Pomůcky, tisk o 50 000,- Kč, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200 000,- Kč, 5167 Služby
školení a vzdělávání o 30 000,- Kč, 5169 Nákup služeb j.n.- ŠVPř, LVK. o 150 000,- Kč, 5172 Programové
vybavení o 150 000,- Kč, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené o 100 000,- Kč. A navýšení položek 5011 Platy
zaměstnanců o 200 000,- Kč, 5031 Povinné pojištění pl. zaměstnanců o 145 000,- Kč, 5132 Ochranné pomůcky o
35 000,- Kč, 5168 Služby zpracování dat o 50 000,- Kč, 5169 Nákup služeb j.n. o 250 000,- Kč.
Plnění: Výpis usnesení ZM byl žadatelce zaslán dne 2. 1. 2019.
Usnesení č. 146/2018
Zastupitelstvo města Milovice
schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Kostička, příspěvkové organizace, Tyršova 1500, paní Mgr. Jany
Křišťanové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položek 5151 Voda o 20 000,Kč, 5153 Plyn o 45 000,- Kč, 5154 Elektřina o 20 000,- Kč, 5167 Služby školící a vzdělávací o 15 000,- Kč, 5171
Oprava a udržování o 20 000,- Kč, 5173 Cestovné o 5 000,- Kč a 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené o 35 000,Kč. A navýšení položek 5036 Knihy, uč. pomůcky, tisk o 55 000,- Kč, 5037 Drobný hmotný majetek o 80 000,- Kč
a odpisy o 20 000,- Kč. Přesuny finančních prostředků navazují na dovybavení sloučené MŠ U Veverek, v souladu
se Směrnicí 5/2012 a objektivní potřeby MŠ.
Plnění: Výpis usnesení ZM byl žadatelce zaslán dne 2. 1. 2019.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
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Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 9/2018.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo předsedovi Finančního výboru Ing. Aleši Smetákovi.
2. Finanční výbor ZM
Ing. Aleš Smeták předkládá členům Zastupitelstva města zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 1/2019 ze dne
11. 2. 2019 a č. 2/2019 ze dne 27. 2. 2019.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebylo přijato.
JUDr. Bukovská vznesla podnět na předsedu FV ohledně kontroly zadané veřejné zakázky „Správa objektu čp.
581 ul. Komenského a objektu čp. 347 a 348 ul. Dukelská“, která byla dle jejího názoru zadána diskriminačně.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zápis z jednání z jednání Finančního výboru ZM č. 1/2019 ze dne 11. 2. 2019 a č. 2/2019 ze dne
27. 2. 2019.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
3. Návrh rozpočtového opatření č.1/2019/ZM
Ing. Aleš Smeták předložil členům Rady města Návrh rozpočtového opatření č.1/2019/ZM.
Příjmy:
Přijaté dotace:
4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
Krajský úřad Středočeského kraje zaslal dne 16. 1. 2019 schválení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019
v částce 6.463.700 Kč. V rozpočtu na rok 2019 je na položce 4112 – Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného
dotačního vztahu, schválena částka ve výši 5.958.400 Kč (dle roku 2018). Rozdíl tedy činí 505.300 Kč. Tento
rozdíl je zařazen na stranu výdajů do položky 6171 5011, 5031 a 5032 z důvodu změny organizačního řádu.
Výdaje kapitálové:
6171 6121 – Budovy, haly a stavby
Tato položka se zařazuje do rozpočtu města Milovice z důvodu návrhu na odkoupení řadových garáží v ul.
V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice s.r.o.
6171 6130 – Výkup pozemků
Město Milovice se bude účastnit dražby nemovitých věcí na základě Dražební vyhlášky ze dne 1. 2. 2019 a z tohoto
důvodu je potřeba navýšit rozpočet.
Rozpočtovým opatřením se schodek rozpočtu zvyšuje.
Návrh Rozpočtového opatření byl projednán na jednání finančního výboru dne 27. 2. 2019.
V materiálech je přiložená kopie rozpočtového opatření č.12/2018/RM, schváleného dne 9. 1. 2019 usnesením
č.15/2019.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 60/2019
Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
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Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019/ZM v předloženém znění,
b) bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2018/RM.
Hlasování: pro 10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), proti 4
(Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
4. Žádost společnosti MELVIA TRADE s.r.o. o odkoupení pozemku parc. č. st. 330/2 v k. ú. Benátecká
Vrutice, v ul. Topolová v části Mladá
Na základě usnesení Rady města č. 578/2018 ze dne 6. 12. 2018 byl, dne 10. 12. 2018, na Úřední desce MěÚ
Milovice zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti v k.ú. Benátecká Vrutice, v tomto znění (kopie Záměru viz
Příloha č. 1):
ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI
pozemku parc.č. st. 330/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Benátecká Vrutice, o výměře 12 m2, jak je zapsáno
na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Jedná se o pozemek v ul. Topolová v části Mladá, na kterém je umístěna
část stavby bez čp/č.ev. ve vlastnictví společnosti MELVIA TRADE s.r.o., IČ 247 38 123, se sídlem Letecká 394/30,
289 24 Milovice, jak je zapsán na LV č. 2009 pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (umístění pozemku viz Příloha).
Vzhledem k tomu, že:
a) o odkoupení předmětného pozemku požádala společnosti MELVIA TRADE s.r.o., IČ 247 38 123, se sídlem
Letecká 394/30, 289 24 Milovice, která je vlastníkem stavby bez čp/č.ev., která je umístěna na předmětném
pozemku,
b) prodejem předmětného pozemku nejsou dotčeny zájmy města v dané lokalitě
c) dojde ke sjednocení vlastnictví k pozemku a stavbě na něm umístěné
Stanovují se k prodeji tyto podmínky:
• kupujícím bude společnosti MELVIA TRADE s.r.o., IČ 247 38 123, se sídlem Letecká 394/30, 289 24 Milovice,
• kupní cena za 1m2 pozemku je stanovena ve výši 600,00 Kč (tj. ve stejné výši, která byla stanovena Znaleckým
posudkem o obvyklé ceně nemovitosti č. 5481/2/2017, při prodeji pozemků ve vlastnictví města Milovice parc. č.
st. 140/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a parc. č. st. 140/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15
m2, na kterých byla umístěna stavba jiného vlastníka),
• náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující (náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na
vkladové řízení o převodu vlastnického práva ve veřejném seznamu - katastru nemovitostí a správní poplatek
spojený s podáním Návrhu na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí),
• Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové
kupní ceny,
• Poplatníkem 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.
Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne 27. 12. 2018 ve 12:30 hodin v podatelně
MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka, ani námitka. Na základě výše
uvedeného Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost o prodej předmětného pozemku schválit, a to za
podmínek uvedených ve zveřejněném Záměru o jeho prodeji (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení).
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení Rady města č. 578/2018, ze dne 6. 12. 2018 (jednání Rady města č. 43/2018)
Usnesení RM č. 10/2019, ze dne 9. 1. 2019 (jednání Rady města č. 1/2019)
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje prodej nemovitosti - pozemku parc. č. st. 330/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Benátecká Vrutice, o
výměře 12 m2, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti MELVIA TRADE s.r.o., IČ 247 38 123, se
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sídlem Letecká 394/30, 289 24 Milovice, za podmínek uvedených v Záměru o jeho prodeji, zveřejněném na Úřední
desce MěÚ Milovice ve dnech od 10. 12. 2018 do 27. 12. 2018.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
5. Návrh na odkoupení objektů řadových garáží v ul. V Konírnách od společnosti Q-BYT Čelákovice spol.
s r. o.
Na jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2017 dne 18. 9. 2017 bylo přijato usnesení č. 86/2017, kterým bylo
uloženo bývalému Oddělení investic - Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) jednat
se společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., IČ 62958887, se sídlem J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice (dále jen
„společnost Q-BYT“) o možnosti převodu staveb řadových garáží (na pozemcích ve vlastnictví města Milovice)
do vlastnictví města Milovice. Jedná se o stavby řadových garáží, které se nacházejí ve všech 3 objektech (viz.
Příloha č. 1). Dle informací poskytnutých společností Q-BYT jsou 4 garáže bez nájemce, 4 garáže s nájemní
smlouvou na dobu určitou do 31. 12. 2018, 7 garáží s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou 6
měsíců a 1 garáž s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou 3 měsíce (viz. Příloha č. 2). Po
vzájemných jednáních mezi Odd. investic a společností Q-BYT, Odd. investic obdrželo dne 16. 5. 2018 dopis, ve
kterém je informace, že Rada města Čelákovice při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q-BYT
schválila na svém jednání dne 3. 5. 2018 prodej objektů řadových garáží, dále Znalecký posudek č. 1306-17/2018
o obvyklé ceně nemovité věci, kterým je cena dle cenového předpisu stanovena ve výši 1 093 110,00 Kč bez DPH
a tržní cena ve výši 2 737 082,00 Kč bez DPH a návrh Kupní smlouvy (viz. Přílohy č. 3, 4 a 5). V návrhu Kupní
smlouvy je kupní cena navrhovaná jako tržní, tj. ve výši 2 737 082,00 Kč bez DPH. Po prostudování návrhu Kupní
smlouvy bylo zjištěno, že společnost Q-BYT požaduje souhlas města, se zaplacením DPH v režimu přenesené
daňové povinnosti. Z tohoto důvodu Odd. investic společnost Q-BYT požádalo, vzhledem k tomu, že podle
ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen „zákon o DPH“), je dodání nemovité věci, v tomto případě garáží, osvobozeno od DPH vzhledem k tomu
že od jejich kolaudace uplynulo více než 5 let, o písemné vysvětlení požadavku na zaplacení DPH v přenesené
daňové povinnosti. Společnost Q-BYT ve svém Vyjádření (kopie Vyjádření viz Příloha č. 6) uvádí, že při nákupu
předmětných garáží uplatnila odpočet daně z přidané hodnoty pro optimalizaci svých daňových povinností, a proto
požaduje souhlas města (jako kupujícího) aby, ve smyslu § 56 odst. 5 zákona o DPH, byla uplatněna daň z přidané
hodnoty. Návrh Kupní smlouvy, spolu s výše uvedeným Vyjádřením společnosti Q-BYT k uplatnění daně
z přidané hodnoty, Odd. investic odeslalo právnímu zástupci města ke kontrole, který ve vyjádření uvádí, že podle
názoru vedoucí Ekonomického oddělení paní Marcely Pokorné by mělo město nesouhlasit s možností uplatnění
DPH v režimu přenesené daňové povinnosti s čímž se ztotožnil, neboť mu není znám důvod, proč kupní cenu
navyšovat o DPH (kopie vyjádření právního zástupce viz Příloha č. 7). Dále následovalo jednání vedoucího
bývalého Odboru správy majetku města a investic se zástupci společnosti Q-BYT, kde bylo sděleno zamítavé
stanovisko města k možností uplatnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Zástupci společnosti Q-BYT
podali informaci, že pokud město neudělí souhlas s možností uplatnění DPH, tak Q-BYT od nabídky prodeje
staveb řadových garáží do vlastnictví města Milovice odstoupí a začne jednat o prodeji těchto garáží s jejich
nájemci. Tento návrh na odkoupení staveb řadových garáží byl předložen na Radu města, která doporučila
Zastupitelstvu města odkoupení předmětných staveb řadových garáží neschválit, avšak Zastupitelstvo města
k tomuto doporučení RM nepřijalo žádné usnesení (kopie Zápisu ZM 6/2018 viz. Příloha č. 8). Návrh na odkoupení
staveb řadových garáží byl předložen na jednání Rady města dne 16. 1. 2019, která doporučuje Zastupitelstvu
města odkoupení předmětných staveb garáží ve vlastnictví společnosti Q-BYT schválit (viz odst. Dosavadní
přijatá usnesení).
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 385/2017, ze dne 23. 8. 2017 (jednání RM č. 23/2017)
Usnesení ZM č. 86/2017, ze dne 18. 9. 2017 (jednání ZM č. 6/2017)
Usnesení RM č. 198/2018, ze dne 25. 4. 2018 (jednání RM č. 14/2018)
Usnesení ZM č. 46/2018, ze dne 15. 5. 2018 (jednání ZM č. 3/2018)
Usnesení RM č. 433/2018, ze dne 27. 8. 2018 (jednání RM č. 30/2018)
Usnesení RM č. 24/2019, ze dne 16.1.2019 (jednání RM č. 2/2019)
Stanovisko k návrhu:
Bylo vyžádáno stanovisko právního zástupce města, viz Důvodová zpráva.
Vztah k rozpočtu:
Pro možnost uzavření Kupní smlouvy je nutné do rozpočtu města zařadit novou položku, s částkou ve v celkové
výši 3 311 869,00 Kč (2 737 082,00 Kč bez DPH 574 787,00 Kč tj. DPH ve výši 21%).
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
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JUDr. Bukovská vznesla protinávrh, a to doplnit bod b) ve znění „odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna
zájmem města v této lokalitě, které spočívají v naplnění záměru výstavby komunikací v této lokalitě dle územního
plánu města Milovice“.
Pan starosta nechal o tomto protinávrhu hlasovat:
Usnesení č. 8/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje odkoupení staveb řadových garáží, z vlastnictví společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s.r.o., IČ 629 58
887, se sídlem J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice (jako prodávající) do vlastnictví Města Milovice (jako
kupujícího) za podmínek uvedených v předloženém návrhu Kupní smlouvy, tj. za kupní cenu ve výši 2 737 082,00
Kč bez DPH s tím, že ve smyslu § 92 d zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, se použije režim přenesené daňové
povinnosti, a kupující je povinen přiznat daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, která je
ve výši 574 787,00 Kč,
b) odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna zájmy města v této lokalitě, které spočívají v naplnění záměru
výstavby komunikací v této lokalitě dle územního plánu města Milovice.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
6. Informativní zpráva o privatizaci bytů Čelákovice v Milovicích
Pan starosta seznámil všechny přítomné s tím, že město Milovice v prosinci roku 2018 jednalo s panem Pátkem
(starosta města Čelákovice), jednání navazovalo na jednání již předchozího vedení. Sdělil informaci, že z jednání
vyplynulo pouze to, že město Čelákovice chystá privatizaci bytového fondu, jiné informace město nemělo a nemá
k dispozici. V letošním roce se vedení města Milovice znovu sejde se zástupci města Čelákovice znovu, dále a
také se zástupci Lysé nad Labem, které privatizaci městských bytů zvažují také. Pan starosta přislíbil, že město
vynaloží tolik úsilí, co jen bude možné, aby situaci cestou vyslechnutí občanů a předáním požadavků zástupcům
města Čelákovice. Dále zmínil, že na MěÚ Milovice byla v minulém týdnu zaslána petice, a tak žádá zástupce,
kteří byli podepsáni za výbor jednat, jestli by mohli předstoupit a promluvit k tomuto tématu. Za petiční výbor
vystoupila paní Renata Švorcová, která seznámila přítomné zastupitele se situací, která je od schválení pokynů
městem Čelákovice tíží. Ta jménem obyvatelů Lesní č. p. 621 vznesla několik požadavků, které si přeje, aby byli
městu Čelákovice předloženy.
Po vystoupení několika občanů, kterých se privatizace bytového fondu města Čelákovice dotýká, požádali tito
přítomné zastupitelé, potažmo vedení města, aby předali zmíněné požadavky zástupcům města Čelákovice, popř.
Lysé nad Labem se snahou pomoci v nastalé situaci. Pan starosta se k této věci vyjádřil tak, že informoval
přítomné, že předá nasbírané požadavky a názory přítomných občanů na jednání se zástupci zmíněných měst, a to
příští týden. Dále vyzval občany, aby si na každý vchod/či bytový dům zvolili jednoho zástupce, který za ně bude
v této věci jednat a po případě se účastnit nějakých schůzek v budoucnu, své kontakty potom mohou zaslat na
sekretariát Kanceláře úřadu. Po uskutečnění schůzky a případnému jednání se zástupci bytových domů, bude na
dalším jednání Zastupitelstva města předložena zpráva.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Po obsáhlé diskuzi všech přítomných občanů i zastupitelů Mgr. Zdeněk Milata vznesl návrh na hlasování k tomuto
bodu ve znění „ukládá Radě města řešit problematiku privatizace bytů měst Čelákovice a Lysá nad Labem
v Milovicích v zájmu občanů města obyvatel dotčených bytů“
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo města
ukládá Radě města řešit problematiku privatizace bytů měst Čelákovice a Lysá nad Labem v Milovicích v zájmu
občanů města obyvatel dotčených bytů.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
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Ing. Smeták navrhl deseti minutovou přestávku.
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje 10 minutovou přestávku.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
7. Návrh na uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi společností ASM TRADE spol. s r.o. a Městem
Milovice
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Milovice č. 92/2017 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) byla,
dne 16. 11. 2017, uzavřena Plánovací smlouva mezi společností společnosti ASM - TRADE spol. s.r.o., IČ 257
80 115, se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00 a Městem Milovice, pro možnost realizace stavby s názvem
„Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi“ (kopie uzavřené
Plánovací smlouvy viz Příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že platnost Plánovací smlouvy skončila 16. 11. 2018
(podle data jejího zveřejnění v registru smluv pak 9. 12. 2018) předložil zástupce společnosti ASM TRADE spol.
s r.o. žádost o uzavření aktualizované Plánovací smlouvy spolu s jejím návrhem (kopie žádosti viz Příloha 2). Rada
města svým usnesením č. 56/2019 ze dne 13. 2. 2019 7 (viz odst. Dosavadní přijatá unesení) doporučuje
Zastupitelstvu města uzavření aktualizované Plánovací smlouvy schválit (návrh aktualizované Plánovací smlouvy,
včetně jejích Příloh viz Příloha č. 3).
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 92/2017, ze dne 2. 10. 2017 (jednání Zastupitelstva města č. 7/2017)
Usnesení Rady města č. 56/2019, ze dne 13. 2. 2019 (jednání Rady města č. 6/2019)
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
K návrhu se vyjadřovala JUDr. Bukovská, která vznesla několik dotazů. Na zasedání byl přítomen zástupce
společnosti ASM – Trade pan Černý, který přímo na dotazy odpovídal.
JUDr. Bukovská vznesla protinávrh na úpravu v Plánovací smlouvě: „Účinnosti tato smlouva nabývá dnem, který
následuje po dni, ve kterém nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce a přestavba
bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi“ s výjimkou čl. 7, který nabývá účinnosti
dnem podpisu této smlouvy.“
Starosta vznesl protinávrh na úpravu, že Plánovací smlouva bude uzavřena až ve chvíli, kdy bude platné územní
rozhodnutí.
Mgr. Milata vznesl protinávrh na doplnění smluvní pokuty do plánovací smlouvy do čl. 4, nový odst. 8 Partner se
zavazuje dokončit stavbu kolaudací do 30. 9. 2022, v případě nedodržení daného termínu se partner zavazuje hradit
na účet města smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení od 1. 10 2022 do doby dokončení
stavby.
Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Milaty:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi společností ASM - TRADE spol. s.r.o., IČ 257 80 115,
se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00 a Městem Milovice pro možnost realizace stavby s názvem
„Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi“ v upravené
verzi, kterou předložil Mgr. Zdeněk Milata, která spočívá v doplnění odst. 8 do čl. 4.
Hlasování: pro 1 (Mgr. Zdeněk Milata), Proti 10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing.
Aleš Smeták, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar,
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Ing. Jiří Hlaváček), proti 0, zdržel se 3 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral).
Návrh nebyl schválen.
Pan starosta nechal hlasovat o svém protinávrhu:
Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje uzavření aktualizované Plánovací smlouvy mezi společností ASM - TRADE spol. s.r.o., IČ 257 80 115,
se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00 a Městem Milovice pro možnost realizace stavby s názvem
„Rekonstrukce a přestavba bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi“ až ve
chvíli, kdy bude platné územní rozhodnutí.
Hlasování: pro 10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), proti 0,
zdržel se 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
8. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26.3.2018, týkající se odkoupení
pozemků parc. č. 968/2 a parc. č. 802/188 v k. ú. Milovice nad Labem, v ulicích Zahradní a Polní v části
Milovice - změna prodávajícího
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 23/2018, ze dne 26.3.2018 schválilo odkoupení pozemku parc.č. 968/2
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 302 m2 a časti pozemku parc.č. 802/188 orná půda o výměře cca
376 m2, oba v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví H. K., trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice
(viz odst. Dosavadní přijatá usnesení). V případě pozemku parc.č. 968/2 jedná se o zelený pruh podél ulice
Zahradní v části Milovice, u pozemku parc.č. 802/188 se jedná o zelenou plochu o výměře cca 376 m2 v ulici Polní
rovněž v části Milovice. Umístění předmětných pozemků je zakresleno v situační mapě viz Příloha č. 1. Bývalé
Oddělení investic – Odboru správy majetku města a investic (dále jen „Odd. investic“) nechalo zpracovat
Geometrický plán č. 1547-36/2018, kterým byl z pozemku parc.č. 802/188 v k.ú. Milovice nad Labem oddělen
pozemek nově označený jako parc.č. 802/225 orná půda o výměře 368 m2 (kopie Geometrického plánu viz Příloha
č. 2). Vzhledem k tomu, že paní K. zemřela, Odd. investic kontaktovalo jejího syna pana P. K., který se stal jejím
dědicem. P. K. prodej předmětných pozemků do vlastnictví města za podmínek dohodnutých s paní K. odsouhlasil
(kopie souhlasu viz Příloha č. 3).
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení Zastupitelstva města č. 30/2016, ze dne 18. 4. 2016 (jednání Zastupitelstva č. 2/2016)
Usnesení Rady města č. 28/2018, ze dne 24. 1. 2018 (jednání Rady města č. 2/2018)
Usnesení Zastupitelstva města č. 23/2018, ze dne 26. 3. 2018 (jednání Zastupitelstva č. 2/2018)
Usnesení Rady města č. 12/2019, ze dne 9. 1. 2019 (jednání Rady města č. 1/2019)
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Kupní cena za předmětné pozemky je ve výši 67 000,00 Kč a bude uhrazena ze schváleného rozpočtu města na
rok 2019, z položky 6171-6130 Výkup pozemků, ve které je vyčleněna částka ve výši 1 mil. Kč.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo města
a) ruší usnesení Zastupitelstva č. 23/2018, ze dne 26. 3. 2018, týkající se odkoupení pozemku parc.č. 968/2 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 302 m2 a časti pozemku parc.č. 802/188 orná půda o výměře cca 376 m2,
v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví H. K., trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice, z důvodu
úmrtí paní H. K.,
b) schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Milovice nad Labem, pozemku parc.č. 968/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 302 m2 a pozemku parc.č. 802/225 orná půda o výměře 368 m2 (jedná se o pozemek
nezapsaný v katastru nemovitostí, který vznikl Geometrickým plánem č. 1547-36/2018 z pozemku parc.č. 802/188
v k.ú. Milovice nad Labem) z vlastnictví P. K., trvale bytem Milovice, do vlastnictví Města Milovice za podmínek
uvedených v důvodové zprávě k tomuto bodu programu jednání Zastupitelstva.
Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří
Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Kristýna Bukovská).
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Návrh byl schválen.
9. Účast na dražbě nemovitých věcí proti povinnému EUROCONTOR, a.s.
Starosta města předkládá zastupitelstvu města k projednání Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby
věcí nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova 635, 506
01 Jičín, IČ: 602817758. Elektronická dražba bude zahájena dne 13. 3. 2019 od 13:00h. a potrvá 1 hodinu. V této
věci je nutné schválit účast na této dražbě a projednat maximální možnou částku podání a určit, kdo bude město
Milovice zastupovat v dražbě v uvedený den. Dražební vyhláška je přílohou tohoto návrhu. Registrace města na
portálu www.okdrazby.cz již proběhla v roce 2017.
Dosavadní přijatá usnesení RM a ZM:
Usnesení ZM č. 118/2017 ze dne 20. 11. 2017:
Usnesení RM č. 61/2019 ze dne 13. 2. 2019
Vtah k rozpočtu:
Náklady spojené s dražbou budou hrazeny rozpočtu města z položky 6171-6130 Výkup pozemků. Navýšení této
položky je předmětem návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019/ZM
Stanovisko k návrhu:
Nebylo přijato.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje účast na elektronické dražbě věcí nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému
EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova 635, 506 01 Jičín, IČ: 602817758
b) zmocňuje Radu města dle ustanovení § 85 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích k rozhodnutí o účasti na
dražbě. věcí nemovitých č. j. 074 EX 01140/06-159 proti povinnému EUROCONTOR, a. s., se sídlem Husova
635, 506 01 Jičín, IČ: 602817758 a výši nejvyššího příhozu.
Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček) proti 0, zdržel se 2 (Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo Mgr. Šimkové, místostarostce města.
10. Žádost na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2018 u MŠ
Sluníčko, p. o.
Návrh je předkládán na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, Topolová 622,
paní Bc. Soni Růžičkové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu, a to snížení položek 5011 Platy
zaměstnanců – věrnostní příspěvky o 151 000,- Kč, 5031 Povinné pojistné pl. zaměstn.-věrnostní příplatky o 71
500,- Kč, 5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk o 3 000,- Kč, 5139 Nákup materiálu j.n. o 41 000,- Kč, 5156 Pohonné
hmoty a maziva o 2005,- Kč, 5161 Služby pošt o 1 000,- Kč, 5169 Nákup služeb j.n. o 10 000,- Kč, 5173 Cestovné
o 1 000,- Kč, 5361 Nákup kolků o 1000,-Kč a navýšení položek 5132 Ochranné pomůcky o 9 500,- Kč, 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2 005,- Kč, 5171 Opravy a udržování o 270 000,- Kč. Přesuny finančních
prostředků navazují na objektivní potřeby MŠ a nezbytné opravy budovy – střecha nad hlavním vchodem, boční
přístřešek a izolace v plynové kotelně. S ředitelkou bylo projednáno, že její žádost bude řešena dodatečně,
začátkem roku 2019.
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Vztah k rozpočtu:
Celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Topolová 622, Milovice
se schválením přesunů mezi jednotlivými položkami nezmění.
Dosavadní přijatá usnesení RM:
Usnesení č. 21/2019
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Paní místostarostka nechala o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, Topolová 622, paní Bc. Soni
Růžičkové na přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
11. Návrh na uzavření Obecně závazné vyhlášky – Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice
ZM je předkládán aktualizovaný návrh Obecně závazné vyhlášky – Vymezení školských obvodů spádových
mateřských škol města Milovice. Aktualizovaný návrh je předkládán v návaznosti na žádost obce Zbožíčko o
vytvoření společného školského obvodu, reorganizaci předškolního vzdělávání, rovněž i z důvodu nedostatečné
kapacity Mateřské školy U Broučků, příspěvkové organizace, Dukelská 320, Milovice. V souladu s ustanovením
§ 179 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) Spádový obvod č. 1
Pro části obce Milovice – Mladá a Benátecká Vrutice
• Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Topolová 622, 289 23, Milovice – Mladá
• Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace, Tyršova 1500, 289 23, Milovice – Mladá a MŠ U
Veverek, Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá
b) Spádový obvod č. 1
Pro část obce Milovice, ulice Mírová, Dělnická, Příčná, Nádražní, V Zahrádkách a Poštovní
• Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Topolová 622, 289 23, Milovice – Mladá
• Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace, Tyršova 1500, 289 23, Milovice – Mladá a MŠ U
Veverek, Komenského 581, 289 24 Milovice – Mladá
c) Na základě uzavřené dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy mezi městem
Milovice a obcí Zbožíčko se stanovuje část společného obvodu jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko,
příspěvková organizace, Topolová 622, 289 23 Milovice – Mladá
d) Spádový obvod č. 2
Pro části Milovice a Milovice – Boží Dar, vyjma ulic: Mírová, Dělnická, Příčná, Nádražní, V Zahrádkách a
Poštovní
• Mateřská škola U Broučků, příspěvková organizace, Dukelská 320, 289 23 Milovice
Vztah k rozpočtu:
V jednání je navýšení rozpočtu města o „dotaci ve formě provozního příspěvku na činnost mateřské školy“ obcí
Zbožíčko.
Dosavadní přijatá usnesení
Usnesení RM č. 62/2019
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Návrh usnesení jak bylo předloženo:
Zastupitelstvo města
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.xx/2019 Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol města
Milovice v předloženém znění, která je přílohou tohoto usnesení s účinností od 3/2019.
Tohoto bodu se ujala paní místostarostka a sdělila, že návrh usnesení bude ještě nutné upravit, vzhledem k tomu,
že na základě rozboru právního zástupce města bylo doporučeno, dohodu mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko
uzavřít zvlášť a tuto informaci z předloženého návrhu OZV bod c) vyjmout. Požádala přítomné zastupitele, aby
tuto OZV projednali a schválili, jelikož na dalším zasedání by bylo projednání již pozdní (vzhledem k blížící se
lhůtě přijímání dětí do školek). Otevřela diskuzi k případným dotazům.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Mgr. Šimková vznáší protinávrh na úpravu tohoto bodu, a to vyjmutí bodu c) z předložené OZV a schválení
Dohody o vytvoření společného školského obvodu zvlášť.
Mgr. Milata vznesl protinávrh na odložení tohoto bodu.
Paní starostka nechala o tomto protinávrh hlasovat:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města
odkládá projednání Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol
města Milovice na další zasedání ZM.
Hlasování: pro 1 (Mgr. Zdeněk Milata), proti 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing.
Aleš Smeták, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav
Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), zdržel se 1 (Ing. Vladimír Vedral).
Návrh nebyl schválen.
Paní místostarostka nechala hlasovat o svém protinávrhu:
Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol města
Milovice bez bodu c) v předloženém znění,
b) schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko,
v předloženém znění
Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral), proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo Mgr. Šafránkovi.
12. OZV č. x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice
Starosta města předkládá návrh OZV x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice ve
znění které je přílohou tohoto návrhu. Navržená nová OZV x/2019 ruší OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území města Milovice ve znění pozdějších předpisů. Změna spočívá ve vypuštění článku 11 stávající
platné OZV stanovujícího pravidla systém pytlového sběru, který byla Ministerstvem vnitra ČR shledána
v rozporu se zákonem a jehož zrušení je předmětem návrhu MVČR podaného k Ústavnímu soudu – viz příloha.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 679/2016:
Usnesení ZM č. 99/2016
Usnesení RM č. 117/2017:
Usnesení RM č. 71/2019
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
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Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Návrh, který byl zastupitelům předložen:
Zastupitelstvo města
schvaluje návrh OZV x/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Mgr. Šafránek vznesl protinávrh na neschválení tohoto návrhu a to v podobě, že ZM trvá na znění původní OZV.
Pan starosta nechal o tomto protinávrhu hlasovat:
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo města
trvá na původním znění OZV včetně zachování principu Pytlového sběru a jeho odměňování a to dle OZV č.
5/2017, kterou se mění vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice.
Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar,
Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 1 (Jana Hrdličková).
Návrh byl schválen.
Pan starosta předal slovo předsedovi FV Ing. Aleši Smetákovi.
13. Návrh měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Milovice, členů
výborů a komisí
Ing. Aleš Smeták, předseda FV, předkládá návrh měsíčních odměn za výkon funkcí členů Zastupitelstva města
Milovice, členů výborů a komisí v souladu § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, na jejichž základě může obec poskytovat za výkon funkce zastupitelům odměnu. Výše odměn je
stanovena v souladu v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 účinným od 1. 1. 2019. Odměny za výkon funkce
člena zastupitelstva pro neuvolněné zastupitele za měsíc jsou navrhovány v následujících částkách:
• Člen rady – 8 500 Kč
• Předseda výboru/komise – 4 200 Kč
• Člen výboru/komise – 3 500 Kč
• Člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 2 100 Kč
Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je pověřen k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství snoubenců, dle ust. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., bude zvýšena o 2 000 Kč. V případě
souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM souhrnná odměna nejvýše za 3 funkce, za něž je stanovena
odměna nejvyšší, a to plně v souladu s ust. §74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Obsahem návrhu je dle ust. §84 odst.
2 písm.v) zákona o obcích stanovení měsíčního peněžitého plnění za výkon níže uvedených funkcí pro osoby,
které nejsou členy zastupitelstva ve výši
• Předseda výboru/komise – 4 200 Kč
• Člen výboru/komise – 3 500 Kč
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
Dosavadní přijatá usnesení RM a ZM:
Usnesení ZM č. 116/2017
Usnesení ZM č. 129/2018
Usnesení RM č. 72/2019
Vztah k rozpočtu:
Odměny členům ZM, členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města budou vypláceny
ze schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok.
Stanovisko k návrhu:
Návrh byl předán k projednání Finančnímu výboru.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Mgr. Milata vznesl protinávrh na úpravu částek výplaty a to, u člena rady na 4000 Kč, předseda výboru/komise
2000 Kč, člen výboru/komise 1500 Kč.
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JUDr. Bukovská vznesla protinávrh ve znění: Zastupitelstvo města neschvaluje předložený návrh na zvýšení
odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města a předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli
města, neboť tento by zvýšil zatížení rozpočtu města ročně částkou nejméně 1 170 120 Kč bez odvodů na povinné
pojistné, přičemž návrh nezohledňuje ani účast či neúčast na jednání orgánu, za členství v němž je odměna
stanovena.
Starosta vznesl protinávrh, a to se zavedením změn: v odst. a) V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému
členovi zastupitelstva města souhrnná odměna do výše souhrnu odměn za 3 různé funkce a doplňuje se bod d) ruší
usnesení ZM č. 129/2018 ze dne 15. 11. 2018.
Pan starosta nechal o tomto protinávrhu hlasovat:
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje v souladu § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů návrh odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města za měsíc v následujících částkách s účinností od 1. 4. 2019:
• Člen rady – 8 500 Kč
• Předseda výboru/komise – 4 200 Kč
• Člen výboru/komise – 3 500 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 2 100 Kč
V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města souhrnná odměna do výše
souhrnu odměn za 3 různé funkce, a to plně v souladu s ust. §74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů,
b) schvaluje zvýšení odměny o 2 000 Kč členům zastupitelstva města kteří jsou pověření k přijímání vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství snoubenců, dle ust. §74 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019,
c) schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. v) zákona zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů stanovení měsíčního peněžitého plnění za výkon níže uvedených funkcí pro osoby, které
nejsou členy zastupitelstva ve výši s účinností od 1. 4. 2019:
• Předseda výboru/komise – 4 200 Kč
• Člen výboru/komise – 3 500 Kč
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce,
d) ruší usnesení ZM č. 129/2018 ze dne 15. 11. 2018.
Hlasování: pro 10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), proti 4
(Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata) zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Starosta města předal slovo Mgr. Ludmile Šimkové, místostarostce města.
14. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti sportu, kultury a školství
Mgr. Ludmila Šimková, místostarostka města, předkládá žádosti o dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019
z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu“,
podle směrnice č. 6/2017 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice – Program č. 1 – celoroční činnost:
− ve výši 190 712 Kč pro Target Sport Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 109 000 Kč pro HO Alpíci, z. s. na celoroční provoz;
− ve výši 639 000 Kč pro AFK Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 256 500 Kč pro TJ Sokol Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 80 000 Kč pro Taekwon-do ITF Milovice, z. s. na celoroční provoz;
− ve výši 75 000 Kč pro Pionýr – PC florbalová akademie MB na celoroční provoz;
− ve výši 303 000 Kč pro Spolek přátel košíkové Polabí na celoroční provoz;
− ve výši 96 000 Kč pro Mgr. Jana Váňu na celoroční provoz.
Vztah k rozpočtu:
Z rozpočtu města Milovice na rok 2019 bude z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým organizacím a podobným
organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2017 Poskytování dotací z rozpočtu města vyplaceno
v celkové výši 1 465 212 Kč.
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Dosavadní přijaté usnesení:
Usnesení RM č. 69/2019
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Mgr. Matouš Ondřej uvedl, že je jednatelem TJ Sokol Milovice.
Paní místostarostka nechala o tomto návrhu hlasovat:
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo města
a) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 3429 5229 – Dotace neziskovým
organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2017 Poskytování dotací
z rozpočtu města:
− ve výši 190 712 Kč pro Target Sport Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 109 000 Kč pro HO Alpíci, z. s. na celoroční provoz;
− ve snížené výši 579 000 Kč pro AFK Milovice na celoroční provoz, částka se snížila o 60.000 Kč
v položce „2. Pronájem, energie – energie“;
− ve výši 256 500 Kč pro TJ Sokol Milovice na celoroční provoz;
− ve výši 80 000 Kč pro Taekwon-do ITF Milovice, z. s. na celoroční provoz;
− ve výši 75 000 Kč pro Pionýr – PC florbalová akademie MB na celoroční provoz;
− ve snížené výši 175 000 Kč pro Spolek přátel košíkové Polabí na celoroční provoz,
b) neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 3429 5229 – Dotace
neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 6/2017 Poskytování
dotací z rozpočtu města:
− ve výši 96 000 Kč pro Mgr. Jana Váňu na celoroční činnost.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
15. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice nad 50 000 Kč v oblasti rodina, soc. věci a
zdravotnictví
Mgr. Ludmila Šimková, místostarostka města předkládá žádosti o dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019
z položky 4349 5229 – „Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti sociální“, podle směrnice
č. 7/2017 „Poskytování dotací v Sociální oblasti z rozpočtu města Milovice“ – na celoroční provoz:
− ve výši 260 000 Kč pro Maminky dětem, z. s. – Rodinné centrum na celoroční provoz,
− ve výši 140 000 Kč pro Maminky dětem, z. s. – Nízkoprahový klub a nízkoprahový
D-klub na celoroční provoz.
Vztah k rozpočtu:
Z rozpočtu města Milovice na rok 2019 bude z položky 4349 5229 – Dotace neziskovým a podobným organizacím
v oblasti sociální, podle směrnice č. 7/2017 „Poskytování dotací v Sociální oblasti z rozpočtu města Milovice“
vyplaceno v celkové výši 360.000 Kč.
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Mgr. Ludmila Šimková zmínila, že se v hlasování zdrží, z důvodu, že je stále jednatelkou spolku Maminky dětem,
z. s.
Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh na snížení částek, a to pro Maminky dětem – Rodinné centrum ve výši
180 000 Kč a pro Maminky dětem – Nízkoprahový klub a nízkoprahový D-klub 100 000 Kč.
Paní místostarostka nechala o tomto protinávrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 4349 5229 – „Dotace neziskovým
a podobným organizacím v oblasti sociální“, podle směrnice č. 7/2017 „Poskytování dotací v Sociální oblasti
z rozpočtu města Milovice“ – na celoroční provoz:
− ve snížené výši 240 000 Kč pro Maminky dětem – Rodinné centrum na celoroční provoz,
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−

ve snížené výši 120 000 Kč pro Maminky dětem – Nízkoprahový klub a nízkoprahový
D-klub na celoroční provoz.
Hlasování: pro 1 (Mgr. Zdeněk Milata), proti 10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing.
Aleš Smeták, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar,
Ing. Jiří Hlaváček,), zdržel se 3 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral).
Návrh nebyl schválen.
Paní starostka nechala hlasovat o původním návrhu:
Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2019 z položky 4349 5229 – „Dotace neziskovým
a podobným organizacím v oblasti sociální“, podle směrnice č. 7/2017 „Poskytování dotací v Sociální oblasti
z rozpočtu města Milovice“ – na celoroční provoz:
− ve snížené výši 240 000 Kč pro Maminky dětem – Rodinné centrum na celoroční provoz,
− ve snížené výši 120 000 Kč pro Maminky dětem – Nízkoprahový klub a nízkoprahový
D-klub na celoroční provoz.
Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Jana Hrdličková,
Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří
Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral), proti 1 (Mgr. Zdeněk Milata), zdržel se 1 (Mgr. Ludmila Šimková).
Návrh byl schválen.
16. Kontrolní výbor ZM
Kancelář úřadu předkládá členům Zastupitelstva města zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 1/2019 ze dne
7. 1. 2019 a č. 2/2019 ze dne 4.2.2019.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení č. 35/2019
Usnesení č. 70/2019
Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Pan starosta nechal o tomto návrh hlasovat:
Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí zápisy z jednání z jednání Kontrolního výboru ZM č. 1/2019 ze dne 7. 1. 2019 a č. 2/2019 ze dne
4. 2. 2019.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
17. Návrh účasti města Milovice ve Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s.
Starosta města předložil návrh na účast města Milovice ve Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s. IČ:
07570007 se sídlem Topolová 692, 289 24 Milovice, jehož předmětem činnosti je:
- Propojení turistických cílů za účelem zvýšení návštěvnosti v regionu mezi městy Benátky nad Jizerou –
Lysá nad Labem – Nymburk – Poděbrady – Mladá Boleslav (dále jen region)
- Společná propagace členů Spolku a propagace regionu
- Podpora rozvoje cestovního ruchu v Regionu
- Tvorba produktů cestovního ruchu za účelem zvýšení vícedenních návštěv Regionu turisty
- Společná komunikace se státní správou, veřejnou a komunální sférou
- Výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb cestovního ruchu
mezi členy spolu
- Vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členů, Spolku
- Další činnosti napomáhající členů, Spolku při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu
- Pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících cestovní ruch a jeho
rozvoj ve prospěch členů spolku
- Příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů
cestovního ruchu pro potřeby členů Spolku
- Rozvoj a údržba turistické infrastruktury
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Podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo Spolek a v souladu s cíli Spolku a
v zájmu rozvoje cestovního ruchu
- Příprava informačních a metodických materiálů
- Vlastní ediční činnosti
- Výchova a vzdělávání
- Spolupráce na rozvoji lidských vztahů
- Poradenská činnost
- Spolupráce s orgány Evropské unie v rámci rozvoje Regionu
Spolek bude na veřejnost vystupovat pod marketingovým názvem Elbiana a bude žádat o certifikaci na lokální
destinační agenturu v termínu do 31. 3. 2019. Společným zájmem spolku je vytvářet ekonomickou základnu, a to
zejména prostřednictvím získávání projektových příspěvků, dotací, darů a dalších příspěvků od jiných subjektů.
Dosavadní přijatá usnesení:
Usnesení RM č. 93/2019 ze dne 27. 2. 2019:
Vztah k rozpočtu:
Město Milovice bude na základě schválených stanov spolku hradit roční příspěvek ve výši 5 000Kč.
-

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení.
Pan starosta nechal o tomto návrh hlasovat:
Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo města
Schvaluje účast města Milovice jako člena Spolku turistických cílů mezi Labem a Jizerou z.s. IČ: 07570007 se
sídlem Topolová 692, 289 24 Milovice v souladu s §84 odst. 2) písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů a stanovami spolku, v předloženém znění.
Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila
Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš,
Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
18. Diskuze
Jednání bylo ukončeno v 23:35 hodin.
Zápis vyhotoven dne:
Zapisovatelka:

…………………………..
Marie Znamenáčková

Ověřovatelé zápisu:
Ověřen dne:

Ověřen dne:

……………………………..
Mgr. Ondřej Matouš

…………………………..
Jana Hrdličková

Starosta města Milovice:

…………………………..
Lukáš Pilc
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