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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. 14/2019 

konaného dne 17. 4. 2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Mgr. Ludmila Šimková – místostarostka města, Mgr. Luboš Šafránek – 

radní města, Stanislav Melichar – radní města, Mgr. Ondřej Matouš – radní města. 

 

Program jednání Rady města: 

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

1. Kontrola plnění usnesení RM ......................................................................................................................... 1 
2. Pozemky ve vlastnictví města ........................................................................................................................ 2 
2a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností FIBERNET, a.s. na pozemcích parc. č. 1769/1, 1769/282 a 1746/1 v k.ú. Milovice nad Labem ........ 2 
2b) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, 

společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a společností ESP stavební s.r.o.,  na pozemku parc.č. 1386/1 v 

k.ú. Benátecká Vrutice ............................................................................................................................................ 3 
2c) Žádosti společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o. a společnosti Hinton, a.s. o odkoupení pozemků v k. ú. 

Benátecká Vrutice parc. č. 905/11, 903/1, 1426, 1394/22, 906 a 907 přístupných z ul. Armádní v části Mladá .... 4 
2d) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice ......................................... 5 
3. Veřejné zakázky ............................................................................................................................................. 6 
3a) VZ „Dopravní studie vybraných úseků komunikací ve městě Milovice 2019“ Návrh na výběr dodavatele .... 6 
3b) VZ „Zpravodaj Milovické ECHO“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky ........................................... 8 
4. Obecně závazné vyhlášky města .................................................................................................................... 9 
4a) Návrh OZV č. x/2019 o ochraně nočního klidu ................................................................................................ 9 
4b) Návrh OZV č. x/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství .......................... 9 
5. Žádost o finanční výpomoc dle Směrnice 4/2014 ........................................................................................ 10 
6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věci uzavřenou se společností Scolarest – 

zařízení školního stravování .................................................................................................................................. 10 
7. Žádost o zábor veřejného prostranství v rámci volební kampaně................................................................. 10 
8. Žádost ZŠ T. G. Masaryka Milovice o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného  finančního daru .. 11 
 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 167/2019 

Rada města 

schvaluje program v předloženém znění. 

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

 

1. Kontrola plnění usnesení RM 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města kontrolu plnění usnesení Rady města č. 9/2019 až 12/2019. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 167/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání Rady města č. 9/2019 až 12/2019, 

b) ukládá OSM informovat Radu města o plnění usnesení č. 115c) /2019, č. 115e) /2019 a č. 153/2019, 

c) ukládá řediteli MP informovat Radu města o plnění usnesení č. 115ch) /2019. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. Pozemky ve vlastnictví města 

 

2a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností FIBERNET, a.s. na pozemcích parc. č. 1769/1, 1769/282 a 1746/1 v k.ú. Milovice nad Labem 

 

Společnost SITEL, spol. s r.o., IČ 447 97 320, se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, na základě 

zmocnění společností FIBERNET, a.s., IČ 271 96 763, se sídlem Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, 

PSČ 293 01, předložila Oddělení investic a rozvoje, v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města 

Milovice, č.j. OSM/12376/18/Kra ze dne 11. 4. 2019 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1), k projektové dokumentaci 

stavby „Optické připojení lokality v Konírnách a Lesní, Milovice“ návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1769/1, 

1769/282 a 1746/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a 

společností FIBERNET, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou). Do předmětných pozemků bude uložena 

ochranná HDPE trubka pro následující instalaci optických kabelů, napojených na stávající vedené veřejné 

telekomunikační sítě ve vlastnictví společnosti FIBERNET, a.s. Umístění trasy optických kabelů je patrné 

z mapových podkladů tj. Polohopis nové úložné trasy, výkres č. 02 a Polohopis nové úložné trasy, výkres č. 03 

(viz Příloha č. 2).Věcné břemeno spočívá v právu společnosti FIBERNET, a.s. do předmětných pozemků umístit 

výše uvedenou stavbu, a po jejich dokončení tuto stavbu provozovat jako zařízení veřejné komunikační sítě. Věcné 

břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada 

za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování věcných břemen na pozemcích ve 

vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 

42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení do komunikace (vozovky nebo 

chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 1 000,00 Kč/započatý 

m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za 

jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Předpokládaný rozsah věcného 

břemene je cca 478,00 bm (z toho cca 33,00 bm uložení do zeleného pásu a cca 445,00 bm uložení do komunikace). 

Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení 

stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, nese společnost FIBERNET, a.s. (náklady na 

vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatky za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Na 

základě výše uvedeného Oddělení investic a rozvoje navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene schválit.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 168/2019 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě pro 

možnost realizace stavby „Optické připojení lokality v Konírnách a Lesní, Milovice“ na pozemcích ve 

vlastnictví města Milovice parc.č. 1769/1, 1769/282 a 1746/1 v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice 

(jako budoucí stranou povinnou) a společností FIBERNET, a.s., IČ 271 96 763, se sídlem Mladá Boleslav, 

Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01 (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek: 

- ve smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby dodrží 

podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice č.j. OSM/12376/18/Kra, ze dne 11. 4. 2019, 

- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

- vstup na věcným břemenem dotčené pozemky bude straně povinné předem oznámen, při provádění 

výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně budou pozemky 

(respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu, 

- pro případ, že výše uvedená 14denní lhůta nebude dodržena, zavazuje se budoucí strana oprávněná zaplatit 

budoucí straně povinné smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč/den za 1 bm nezahrnutého výkopu,  

- zřízení věcného břemene bude úplatné,  

- jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení 

do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy zařízení 

veřejné komunikační sítě a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí zařízení 

veřejné komunikační sítě (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví 

města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH,   

- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost FIBERNET, a.s. (náklady na 

vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2b) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milovice, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a společností ESP stavební s.r.o.,  na pozemku 

parc.č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice 

 

Společnost ESP stavební s.r.o., v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice č.j. 

OIR/1814/19/Kra, ze dne 8. 4. 2019 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1) k projektové dokumentaci stavby 

„Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 1386/1 k.ú. Benátecká Vrutice“ ve městě Milovice, v ul. Slunečná, část 

Mladá, požádala Oddělení investic a rozvoje o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem 

Milovice (jako budoucí stranou povinnou), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako budoucí 

stranou oprávněnou) a společností ESP stavební s.r.o. (jako investorem). To, že se společnost Vodovody a 

kanalizace Nymburk, a.s. stane po dokončení a převzetí stavby provozovatelem vodovodního řadu je uvedeno ve 

Vyjádření k uvedené stavbě, vydaného dne 21. 2. 2019, pod zn. 0731/2019 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 2). 

Jedná se o stavbu vodohospodářského zařízení, tj. vodovodního řadu a přípojek pro zásobování pitnou vodou 

připravovaných staveb rodinných domů na pozemcích parc.č. 1386/270, 1386/269 a 1386/14 v k.ú. Benátecká 

Vrutice. Umístění navrhovaného vodovodního řadu je patrné z mapových podkladů, tj. Snímek z katastrální mapy 

a Koordinační situace 1: 250 (viz Příloha č. 3). Věcné břemeno spočívá v právu investora do předmětného 

pozemku uložit vodohospodářské zařízení a v právu budoucího oprávněného toto vodohospodářské zařízení, po 

jeho dokončení a převzetí od investora, provozovat a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a případným odstraněním vodohospodářského zařízení. 

Předpokládaný rozsah věcného břemene a předpokládaná výše úhrady za zřízení věcného břemene je cca: 

pozemek parc. č. bm/m2xcena v Kč za bm/m2 = cena Kč celková cena v Kč bez DPH 

1386/1 ve vozovce  cca 75,00 x 300,00 Kč = 8 100,00 Kč     22 500,00 Kč 

celkem      22 500,00 Kč    

Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven podle Geometrického plánu, který na své náklady nechá vyhotovit 

investor po dokončení stavby. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je 

navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za 

zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města 

Milovice č. 3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč 

za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

podzemních sítí a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně 

ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je 

bez DPH.  Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu 

a správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) uhradí investor. Na základě výše uvedeného 

Oddělení investic a rozvoje navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene schválit.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 169/2019 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pro možnost realizace stavby 

„Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 1386/1 k.ú. Benátecká Vrutice“ ve městě Milovice, v ul. Slunečná, 

část Mladá, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem 

Milovice (jako budoucí stranou povinnou), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se 

sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288 21 (jako budoucí stranou oprávněnou) a společností ESP stavební s.r.o., 

IČ 064 88 170, se sídlem Tyršova 1520, Mladá, 289 23 Milovice (jako investorem), za těchto podmínek:  

- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

- vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění 

výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude pozemek 

(respekt. povrch pozemku) uveden do původního stavu,    

- zřízení věcného břemene bude úplatné,  

- jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení 

do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

vodohospodářského zařízení a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí 

vodohospodářského zařízení (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve 

vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH.   

- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní 

poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí) uhradí investor.  

         Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2c) Žádosti společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o. a společnosti Hinton, a.s. o odkoupení pozemků v k. 

ú. Benátecká Vrutice parc. č. 905/11, 903/1, 1426, 1394/22, 906 a 907 přístupných z ul. Armádní v části 

Mladá       

 

Město Milovice je, mimo jiné,  vlastníkem pozemků parc. č. 907 orná půda o výměře 86 m2, parc. č. 906 orná půda 

o výměře 1660 m2, parc. č. 1394/22 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 39 m2, parc. č. 1426 ostatní plocha - jiná 

plocha o výměře 15 m 2, parc. č. 903/1 vodní plocha - koryto vodního toku umělé o výměře 643 m2 a parc. č. 

905/11 orná půda o výměře 1488 m2, všechny v k. ú. Benátecká Vrutice, jak  je zapsáno na LV č. 1 pro obec 

Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Nymburk. Jedná se o pozemky přístupné z ulice Armádní v části Mladá a jejich poloha je zakreslena v mapovém 

podkladu, který tvoří Přílohu č. 1.Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva 

města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, jsou předmětné pozemky umístěny v ploše, 

která je určena jako plocha pro stavby občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), konkrétně 

OK-2133.   Společnost BENET AUTOMOTIVE s.r.o. (dále jen „společnost BENET“), která je vlastníkem 

sousedního pozemku parc.č. 1394/21, a je uživatelem dalšího sousedního pozemku parc.č. 1393 na základě 

smluvního vztahu uzavřeného s jeho vlastníkem, tj. společností IMPULS Milovice s.r.o. požádala o odkoupení 

výše uvedených pozemků pro možnost rozšíření výrobních kapacit areálu společnosti (kopie žádosti viz Příloha č. 

2). Následně probíhala jednání o jejich možném prodeji z vlastnictví města. V průběhu těchto jednání byla 

doručena žádost společnosti Hinton, a.s. (dále jen „společnost Hinton) o odkoupení pozemků parc.č. 907, 906 a 

1394/22 pro možnost rozšíření výrobních kapacit výstavbou nové haly v horizontu cca 5 let (kopie žádosti viz 

Příloha č. 3). Společnost je vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 1394/26 a parc.č. 1394/24.Pro možnost 

vyhovění oběma společnostem došlo k dohodě, že pozemky parc.č. 1394/22, 1426, 903/1 a 905/11 budou 

nabídnuty společnosti BENET a pozemky parc.č. 907 a 906 budou nabídnuty společnosti Hinton, což obě 

společnosti odsouhlasily. Vzhledem k povinnosti uvedené v § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů to je: „Při úplatném převodu majetku obce se cena sjednává 

zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny 

obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou“, Oddělení investic a rozvoje zadalo zpracování 

Znaleckých posudků o ceně obvyklé předmětných pozemků (kopie Znaleckých posudků viz Příloha č. 7 u 

soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Yvetty Šléglové (kopie 

Znaleckých posudků viz Příloha č. 4):  

• podle Znaleckého posudku č. 1412-18/2019 ze dne 21. 3. 2019 je cena obvyklá pozemků parc.č. 1394/22, 1426 

a 903/1 stanovena ve výši 87,00 Kč/m2, cena obvyklá pozemku parc.č. 905/11 pak ve výši 954,00 Kč/m2  

• podle Znaleckého posudku č. 1411-18/2019 ze dne 21. 3. 2019 je cena obvyklá pozemku parc.č. 907 stanovena 

ve výši 87,00 Kč/m2, cena obvyklá pozemku parc.č. 906 pak ve výši 954,00 Kč/m2  

Oddělení investic a rozvoje navrhuje prodej předmětných pozemků řešit takto:  

• společnosti Benet budou prodány pozemky parc.č. 1394/22 o výměře 39 m2, parc.č. 1426 o výměře 15 m2, část 

pozemku parc č. 903/1 o výměře cca 355 m2 (celková výměra pozemku je 643 m2) a část pozemku parc.č. 905/11 

o výměře cca  1 160 m2 (celkový výměra pozemku je 1 660 m2).  

Nová hranice pozemku parc.č. 905/11 bude vedena tak, aby mezi pozemky, na které je umístěna komunikace v ul. 

Armádní a touto novou hranicí zůstal ve vlastnictví města pruh pozemku o šířce cca 5,00 m např. pro možnost 

uložení inženýrských sítí. Nová hranice pozemků parc.č. 905/11 a 903/1 podél ul. Topolová, bude vedena tak, aby 

byl zachován odstup od oplocení objektu regulační tlakové stanice plynovodu ve vlastnictví společnosti GasNet, 

s.r.o. Přibližné výměry částí obou pozemků jsou změřeny v katastrální mapě (viz Přílohy č. 5).  

společnosti Hinton bude prodána část pozemku parc.č. 907 o výměře cca 66 m2 (celková výměra pozemku je 86 

m2) a část pozemku parc.č. 906 o výměře cca 1 442 m2 (celková výměra pozemku je 1 660 m2). Nová hranice bude 

vedena tak, aby mezi pozemky, na které je umístěna komunikace v ul. Armádní a novou hranicí zůstal ve 

vlastnictví města pruh pozemku o šířce cca 5,00 m např. pro možnost uložení inženýrských sítí. Přibližné výměry 

částí obou pozemků jsou změřeny v katastrální mapě (viz Přílohy č. 6). Na základě výše uvedeného vvzhledem 

k tomu, že v žádostech uvedené využití pozemků je v souladu se schváleným Územním plánem Milovic a 

prodejem předmětných pozemků nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna, Oddělení 

investic a rozvoje  navrhuje Radě města schválit zveřejnění Záměrů o prodeji pozemků:  

a) Záměru o prodeji pozemků parc.č. 1394/22 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 39 m2, pozemku parc.č. 1426 

o výměře 15 m2, části pozemku parc č. 903/1 o výměře cca 355 m2 a části pozemku parc.č. 905/11 o výměře cca 

1 160 m2 (přesná výměra částí pozemků parc.č. 903/1 a 905/11 bude stanovena po zpracování Geometrického 

plánu), všechny v k.ú. Benátecká Vrutice, do vlastnictví společnosti BENET, 

• kupní cena za pozemky parc.č. 1394/22, 1426 a 903/1 je stanovena ve výši 87,00 Kč/m2, kupní cena za pozemek 

parc.č. 905/11 je stanovena ve výši 954,00 Kč/m2, podle Znaleckého posudku č. 1412-18/2019 ze dne 21. 3. 2019, 

o obvyklé ceně pozemků, zpracovatel posudku Yvetta Šléglová. 
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b) Záměru o prodeji části pozemku parc.č. 907 orná půda o výměře cca 66 m2 a části pozemku parc.č. 906 orná 

půda o výměře cca 1 442 m2 (přesná výměra částí obou pozemků bude stanovena po zpracování Geometrického 

plánu), oba v k.ú. Benátecká Vrutice do vlastnictví společnosti Hinton, 

• kupní cena za pozemek parc.č. 907 je stanovena ve výši 87,00 Kč/m2, kupní cena za pozemek parc.č. 906 je 

stanovena ve výši 954,00 Kč/m2, podle Znaleckého posudku č. 1411-17/2019 ze dne 21. 3. 2019 o ceně obvyklé 

pozemků, zpracovatel posudku Yvetta Šléglová. 

Ve kterých budou, mimo jiné, uvedeny tyto podmínky:  

• náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o obvyklé 

ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu pro oddělení částí pozemků parc.č. 903/1, 905/11, 

907 a 906 a vytyčení vlastnické hranice pozemků, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové 

řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o 

převodu 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. V Záměrech 

je rovněž uvedeno, že v případě, nějakého dalšího zájemce o odkoupení předmětných pozemků je nutné, aby svou 

nabídku podal písemně a zalepené obálce, s uvedením adresy zájemce s tím, že nabídka bude obsahovat: 

• pro město výhodnější kupní cenu za 1 m2 pozemků, to je cenu za pozemky parc.č. 1394/22, 1426 a 903/1 vyšší 

než 87,00 Kč/m2 a cenu za pozemky parc.č. 905/1 a 907 vyšší než 954,00 Kč/m2 a způsob jejich úhrady, 

• popis záměru, ke kterému chce zájemce předmětné pozemky využít, který bude v souladu se schváleným 

Územním plánem Milovic.  

Úplný text návrhů Záměrů o prodeji předmětných pozemků ke zveřejnění na Úřední desce MěÚ Milovice viz 

Příloha č. 7. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 170/2019 

Rada města 

schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji nemovitostí - pozemku parc.č. 1394/22 ostatní plocha-jiná plocha, o 

výměře 39 m2, pozemku parc.č. 1426 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 15 m2, části pozemku parc.č. 903/1 

vodní plocha - koryto vodního toku umělé o výměře cca 355 m2 a části pozemku parc.č. 905/11 orná půda o výměře 

cca 1 160 m2 (přesná výměra částí pozemků parc.č. 903/1 a 905/11 bude stanovena po zpracování Geometrického 

plánu), všechny v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti BENET 

AUTOMOTIVE s.r.o., IČ 261 96 891, se sídlem Mladá Boleslav - Čejetice, Chobotecká 365, PSČ 293 01, 

v předloženém znění. 

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

 

Usnesení č. 171/2019 

Rada města 

schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji nemovitostí-části pozemku parc.č. 907 orná půda o výměře cca 66 m2 a 

části pozemku parc.č. 906 orná půda o výměře cca 1 442 m2 (přesná výměra částí obou pozemků bude stanovena 

po zpracování Geometrického plánu) oba v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví 

společnosti Hinton, a.s., IČ 241 60 008, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, 

v předloženém znění 

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

 

2d) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice 

 

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČ 627 43 25, se sídlem Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01, 

na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení investic a rozvoje, v souladu 

s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice č.j. OIR/2909/19/Kra ze dne 11. 4. 2019 (kopie Vyjádření 

viz Příloha č. 1), k projektové dokumentaci stavby „Benátecká Vrutice, kNN, p.č. 1419/40“, číslo stavby IV-12-

6024210, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 

města Milovice parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) 

a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou). Jedná se o vybudování nové kabelové 

přípojky NN, pro pozemek parc.č. 1419/40 v ul. Višňová, část Mladá, pro stavbu Garážového domu (jehož 

investorem je společnost Milovice 595, s.r.o., IČ 057 98 426, se sídlem Křesomyslova 570/15, Nusle, 140 00 Praha 

4) napojené na stávající distribuční soustavy NN, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Navrhovaná trasa kabelového vedení je patrná z mapových podkladů, tj. Snímek z katastrální mapy a Situační 

výkres (viz Příloha č. 2).  Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných 
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pozemků umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako součást zařízení 

distribuční soustavy NN. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je 

navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za 

zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města 

Milovice č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč 

za uložení do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy 

podzemních sítí a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně 

ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je 

bez DPH. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 10 bm uložení do zeleného pásu. Přesný rozsah věcného 

břemene bude stanoven podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. Veškeré náklady 

spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického 

plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Oddělení 

investic a rozvoje navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 172/2019 

Rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost realizace stavby 

„Benátecká Vrutice, kNN, p.č. 1419/40“, číslo stavby IV-12-6024210, na pozemku ve vlastnictví města Milovice 

parc.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako 

budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek: 

- ve smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby dodrží 

podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice č.j. OIR/2909/19/Kra, ze dne 12. 4. 2019, 

- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

- vstup na věcným břemenem dotčený pozemek bude straně povinné předem oznámen, při provádění 

výkopových prací bude výkop zcela zahrnut do 14 dnů od zahájení výkopových prací a následně bude pozemek 

(respekt. povrch pozemku) uveden do původního stavu,    

- zřízení věcného břemene bude úplatné,  

- jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene, bude stanovena podle Ceníku náhrad za zřizování 

věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Milovice, schváleného na jednání Rady města Milovice 

č.3/2017, dne 8. 2. 2017, usnesením č. 42/2017 to je: 100,00 Kč za uložení do zeleného pásu, 300,00 Kč za uložení 

do komunikace (vozovky nebo chodníku) se živičným nebo jinak zpevněným povrchem za 1 bm trasy zařízení 

distribuční soustavy a 1 000,00 Kč/započatý m2 zastavění  plochy postavením nadzemních částí zařízení distribuční 

soustavy (vše včetně ochranného pásma), min. však 2 000,00 Kč za jeden pozemek ve vlastnictví města. Uvedená 

finanční náhrada je bez DPH.   

- veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na 

vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ondřej Matouš). 

 

3. Veřejné zakázky 

 

3a) VZ „Dopravní studie vybraných úseků komunikací ve městě Milovice 2019“ Návrh na výběr dodavatele 

 

Rada města na svém jednání č. 7/2019 dne 27. 4. 2019 usnesením č.86/2019 schválila znění Výzvy k podání 

nabídky, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dopravní studie vybraných úseků 

komunikací ve městě Milovice 2019“ a zároveň ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů 

komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a 

hodnocení nabídek. Předmětem plnění zakázky jsou následující činnosti:  

Geodetické zaměření 

Zpracování polohopisného a výškopisného zaměření bude rozděleno na tři (3) úseky viz. Příloha Výzvy č. 5 - 

Mapové podklady (dále jen „mapové podklady“) a budou sloužit pro možnost zpracování dopravních studii. Po 

vyhotovení budou Geodetická zaměření předána zadavateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na 

kompaktním disku (CD), 

Dopravní studie I. a II. 

Zpracování dopravních studií bude v rozsahu, který je definován v Příloze Výzvy č. 6 – Obsah dopravní studie a 

ve všech úsecích, které jsou zakresleny v mapových podkladech. Po vyhotovení dopravních studií, s dodržením 

všech podmínek uvedených v Příloze Výzvy č. 6 – obsah dopravní studie, budou předány zadavateli 3x v listinné 

podobě a 1x v elektronické podobě na kompaktním disku (CD). Dopravní studie musí být projednány se Stavebním 

úřadě MěÚ Lysá nad Labem jako orgánem územního plánování pro město Milovice a s dopravním inspektorátem 

Policie ČR Nymburk, 
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Dokumentace pro územní řízení (DUR) na úsek I. 

tato projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dopravní studii I. a v průběhu prací průběžně 

konzultována se zástupci města Milovice a konzultanty a následně bude provedena inženýrské činnosti k zajištění 

územního rozhodnutí. Po vyhotovení DUR bude předána zadavateli 3x v listinné podobě a 1x v elektronické 

podobě na kompaktním disku (CD), 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) na úsek I. 

tato projektová dokumentace bude zároveň sloužit pro výběr zhotovitele stavby (DZS) a proto musí být zpracovaná 

v podrobnostech, nezbytných pro zpracování nabídky zhotovitele a pro vlastní provedení stavby v průběhu prací 

průběžně konzultována se zástupci města Milovice a konzultanty a následně provedena inženýrské činnosti k 

zajištění stavebního povolení. Její součástí bude zpracování položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr 

(dle ceníků ÚRS Praha, a.s.), které budou předány 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě s projektovou 

dokumentací. DSP bude zadavateli předána 5x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na kompaktním disku 

(CD).Součástí povinností při plnění zakázky jsou i spolupráce dodavatele s konzultanty zadavatele (na dopravní 

řešení, odvodnění a osvětlení) a informační schůzky, na kterých budou přítomni zástupci města Milovice a 

konzultanti, které se budou konat dle potřeby, avšak minimálně 1 měsíčně.Předpokládané zahájení plnění zakázky 

je duben 2019 a termín dokončení plnění zakázky je ovlivněn spoluprací dotčených orgánu a příslušných 

Stavebních úřadů.Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat 

zakázky na služby v hodnotě od 500 000,00 Kč do 2 000 000,00 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“), tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hodnotícím 

kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická 

výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech podmínek a 

požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a jejích Přílohách. V souladu 

s usnesením Rady města č. 86/2019 ze dne 27. 4. 2019 byla Výzva k podání nabídky, včetně jejích Příloh, 

v souladu se Směrnicí, dne 29. 3. 2019 zaslána těmto dodavatelům: 

pořadové 

číslo  

Obchodní firma-název 

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

1 All Plan Projekt s.r.o. Dr. E. Beneše 1111, 277 11 Neratovice  038 33 861 

2 Ing. Jiří Sobol Hradešín 29, 282 01 Český Brod 873 96 521 

3 Projekce dopravní Filip s.r.o. 
Švehlova 1338, 412 01 Roudnice nad 

Labem 
287 14 792 

Lhůta pro podání nabídek končila dne 15. 4. 2019 ve 11:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě 

byla doručena obálka s jednou (1) nabídkou účastníka: 

Pořadí 

účastníka 

Obchodní firma-název 

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

1 Ing. Jiří Sobol Hradešín 29, 282 01 Český Brod 873 96 521 

Komise se na svém jednání sešla dne 15. 4. 2019 ve 12:05 hodin   

Hodnotící komise nejprve zkontrolovala, zda doručená obálka s nabídkou účastníka je řádně uzavřena a zda je 

označena názvem veřejné zakázky.   

Po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že doručená obálka s nabídkou účastníka byla řádně 

uzavřena a označena názvem veřejné zakázky, a proto byla postoupena k dalšímu posouzení. 

Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatele, a 

konstatovala, že účastník požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele a způsob jejího prokázání splnil. 

Následovalo posouzení úplnosti nabídky, hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka požadavky na 

úplnost nabídky splnila. Hodnotící komise dále nabídku posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena účastníka není mimořádně nízkou nabídkovou 

cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena 

ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena včetně DPH, při dodržení všech 

podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a jejích Přílohách 

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka Ing. Jiřího Sobola, IČ 873 96 521, se sídlem Hradešín 29, 

282 01 Český Brod, s nabídkovou cenou ve výši 496 100,00 Kč včetně DPH (410 000,00 Kč bez DPH), splnila 

všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a jejích 

Přílohách a proto doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem.  

O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek, oboje ze dne 15. 4. 2019, viz Přílohy. 
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Rada města, po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek, se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídky a s 

nabídkou přijala toto usnesení:   

Usnesení č. 173/2019 

Rada města  

rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 4. 2019, zpracované hodnotící komisí, 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Dopravní studie vybraných 

úseků komunikací ve městě Milovice 2019“, zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. 

Směrnicí města Milovice č. /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, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

o výběru dodavatele, kterým je účastník Ing. Jiří Sobol, IČ 873 96 521, se sídlem Hradešín 29, 282 01 Český 

Brod, s nabídkovou cenou ve výši 496 100,00 Kč včetně DPH (410 000,00 Kč bez DPH) vzhledem k tomu, že 

jeho nabídka splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a jejích 

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

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

 

3b) VZ „Zpravodaj Milovické ECHO“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky  

 

Vzhledem k tomu, že v červnu 2019 vyprší smlouva na zajištění zpracování milovického Echa, je nutné vypsat 

veřejnou zakázku.  

• Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění grafické přípravy a tisku zpravodaje Milovické ECHO. Tento 

zpravodaj vydává město Milovice 11 x ročně v nákladu 6000 výtisků měsíčně. 

• Smlouva bude uzavřena na 12 měsíců a to od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 (první číslo zpravodaje září 2019 se 

předpokládá tisk zpravodaje na konci srpna 2019, poslední číslo červen 2020 se předpokládá tisk zpravodaje 

na konci května 2020. 

• Výsledný formát tisku je A4 (A3 překládaný 8 listů), celobarevné, rozsah 16 stran oboustranně, papír recykl 

70 g/m2, vazba V1, šitá na 2 skobky, barevnost 4/4. 

• Zadavatel dále požaduje tyto služby: spolupráce se zadavatelem, nový grafický vizuál celého ECHA, redakční 

a editorské práce, korektury textů, grafickou úpravu inzerce. 

• Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky včetně dopravy 

do sídla zadavatele. 

Podle předpokládané hodnoty  zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o 

veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Oddělení školství, kultury a sociálních věcí navrhuje, aby byla 

zakázka zadávána v souladu s článkem 7 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 předpisů, tj. zásad transparentnosti, 

přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána 

čtyřem (4) dodavatelům (návrh seznamu viz Příloha č. 2 tohoto návrhu). Nabídky budou hodnoceny podle jejich 

ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek 

a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky. 

Předpokládané plnění zakázky je červenec 2019–červen 2020.   

Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky, viz Příloha tohoto návrhu. 

Dále Oddělení školství, kultury a sociálních věcí navrhuje Radě města, aby pro kontrolu a otevírání obálek 

s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek, dle článku 8 písm. c) 

Směrnice, ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky členů komise. 

Návrh na složení komise: 

Členové komise: 

 Jméno člena komise pozice 

1. Mgr. Ludmila Šimková místostarostka města  

2. Lucie Petrtýlová referent OŠKS 

3. Martina Patočková  referent OIR 
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Náhradníci členů komise 

 Jméno náhradníka pozice 

1. Mgr. Andrea Fiřtová vedoucí OŠKS  

2. Eva Hrušková referent OŠKS  

3. Petra Košátková referent OIR 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 174/2019 

Rada města 

a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Zpravodaj Milovické ECHO“, která bude zadávána v souladu s článkem 7 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 předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, oboje 

v předloženém znění.  

b) schvaluje Seznam dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky uvedené 

pod písm. a) tohoto usnesení, 

c) ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájit zadávací řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto 

usnesení, 

d) schvaluje ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů pro kontrolu a otevírání obálek 

s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci 

zadávacího řízení, veřejné zakázky uvedené pod písm. a) tohoto usnesení. Složení komise je přílohou tohoto 

návrhu.   

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

 

4. Obecně závazné vyhlášky města 

 

4a) Návrh OZV č. x/2019 o ochraně nočního klidu 

 

Kancelář úřadu předkládá návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o ochraně nočního klidu, který byl 

projednán na jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality (viz zápis č. 3/2019 ze dne 21. 3. 

2019) a doporučen ke schválení. Nová OZV stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena na dobu kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 175/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o ochraně nočního klidu, ve znění, které je přílohou 

tohoto usnesení 

b) předkládá a doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o ochraně nočního klidu, ve 

znění, které je přílohou tohoto usnesení 

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

 

4b) Návrh OZV č. x/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

Kancelář úřadu předkládá návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, který byl projednán na jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci 

kriminality (viz zápis č. 3/2019 ze dne 21. 3. 2019) a doporučen ke schválení. Nové znění OZV v rámci bezpečnosti 

vymezuje ta místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, viz příloha. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 176/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, 

b) předkládá a doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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5. Žádost o finanční výpomoc dle Směrnice 4/2014 

 

OŠKS předkládá žádost paní L. K., trvale bytem Milovice o finanční výpomoc na úhradu vyúčtování elektřiny ve 

výši 13 560 Kč. Žadatelka bydlí v Domě s pečovatelskou službou, kde jí je pronajímám byt o velikosti 1+1 od 

11/2018. Tento byt je vytápěn elektrickými přímotopy. Žadatelka je nemajetná, k městu Milovice nemá žádný 

dluh na nájemném. Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví (dále KRSVZ) tuto žádost projednala per 

rollam od 13. 4. - 14. 4. 2019 a doporučuje RM vzhledem k tíživé finanční situaci žadatelky nenávratnou finanční 

výpomoc ve výši 5.000 Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 8.560 Kč s měsíční splátkou 500 Kč, kdy první 

splátka by byla splatná k 15.08.2019.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 177/2019 

Rada města  

a) schvaluje paní L. K. poskytnout dle Směrnice 4/2014 vzhledem k tíživé životní situaci ve výši 5.000 Kč 

nenávratnou finanční výpomoc a ve výši 8.560 Kč návratnou finanční výpomoc splatnou od 15.08.2019 

v měsíčních splátkách ve výši 500 Kč, 

b) ukládá OŠKS uzavřít s paní L. K. písemnou smlouvu dle Směrnice 4/2014, 

c) ukládá oddělení správa majetku města a investic zajistit revizi elektroměrů v bytech s pečovatelskou službou v 

č.p. 216 v ul. Mírové a předložit radě města návrh optimalizace vytápění budovy.  

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

 

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věci uzavřenou se společností Scolarest 

– zařízení školního stravování 

 

OŠKS předkládá radě města Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí uzavřenou se 

společností Scolarest – zařízení školního stravování spol. s r.o., Jankovcova 1603/47 a, 170 00 Praha 7 dne 

14.11.2013. Dodatek se týká vyjmutí třech automatů DELIKOMAT z přílohy č. 6 – zařízení a vybavení. 

Zprovoznění DELIKOMATŮ a případný odkup byl projednán se společností CAFE+GO Delikomat. Dle 

telefonického vyjádření obchodního manažera společnosti by provoz automatů na nápoje i svačinky nebyl 

v prostorách radnice pro společnost rentabilní, a proto o jejich obsluhu nemají zájem a nemají ani zájem je 

odkoupit. Z tohoto důvodu navrhujeme nabídnout všechny tři automaty k prodeji. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 178/2019 

Rada města 

a) schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí uzavřenou se společností 

Scolarest – zařízení školního stravování spol. s r.o., Jankovcova 1603/47 a, 170 00 Praha 7 dne 14.11.2013. 

Dodatek se týká vyjmutí třech automatů DELIKOMAT z přílohy č. 6 – zařízení a vybavení. DELIKOMAT 

LUGExSNACK a FRUCTOMAT na nápoje budou přemístěny do prostor radnice a zprovozněny, 

b) ukládá odd. správy majetku města připravit záměr o prodeji jednoho z automatů DELIKOMAT 

LUGExSNACK. 

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

 

7. Žádost o zábor veřejného prostranství v rámci volební kampaně 

 

Občanská demokratická strana (dále jen „ODS“) RS Středočeský kraj, zastoupené panem Bc. Lukášem Toman 

Pacltem, v rámci předvolební prezentace pro volby do evropského parlamentu 2019, požádal o povolení umístění 

mobilního reklamního zařízení (čtyřhran), který bude součástí předvolební kampaně. Jedná se o místo záboru na 

pozemku v majetku města Milovice, parcelní č. 1746 v katastrálním území Milovice nad Labem, nám. 30. června 

(viz situační mapka) v období od 01. 05. 2019 – 25. 05. 2019. Jedná se o plochu záboru o velikosti 1,44 m2
.  Žádost 

byla doplněna o informaci velikosti čtyřhranu, a to: 1200 x 1200 x výška 2400 mm. Reklamní zařízení bude 

umístěno za účelem předvolební prezentace. Poplatek za užívání veřejného prostranství podléhá Obecně závazné 

vyhlášce města Milovice č. 3/2015 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství čl. 6, sazba poplatku 

písm. f) za umístění reklamních zařízení činí 20 Kč/m/den (i započatý). Po ukončení akce bude pozemek vrácen 

do původního stavu. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 179/2019 

Rada města 

schvaluje žádost ODS, zastoupené panem Bc. Lukášem Toman Pacltem o zábor veřejného prostranství za těchto 

podmínek: 

- mobilní reklamní zařízení bude umístěno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti chodců a plynulost provozu, 
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- umístění reklamního zařízení na pozemku parcelní číslo č. 1746 v katastrálním území Milovice nad Labem, bude 

zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 3/2015 O místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství čl. 6 Sazby poplatku písm. f) za umístění reklamních zařízení 20 Kč/m2/den (i započatý), 

- rozsah reklamního poutače je 1,44 m2 (tj. 720 Kč 25 dnů) v termínu od 01. 05. 2019 do  

25. 05. 2019. 

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

 

8. Žádost ZŠ T. G. Masaryka Milovice o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného  

finančního daru 

 

OŠKS předkládá žádost základní školy T. G. Masaryka Milovice o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 

finančního daru od WOMER FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti. Škola 

dar použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 11 žáků ve školním roce 2018/2019, 

a to v období od 22. 4. 2019 do 28. 6. 2019. Celkem se jedná o dar ve výši 11 339 Kč. Souhlas zřizovatele je 

v souladu s §37b zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 180/2019 

Rada města 

schvaluje žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, 

o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti. 

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

 

 

 

 

 

 

Lukáš Pilc       Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice       místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 4. 2019 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 30. 4. 2019 

 


