
1 

 

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. 15/2019 

konaného dne 24. 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. Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2019/ZM ................................................................................................. 1 
2. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice ......................................... 2 
3. Návrh na revitalizaci ocelových konstrukcí v ul. Armádní a zvýšení ceny pronájmu .................................... 3 
4. Žádost o zábor veřejného prostranství – reklamní poutač AAS Automotive - ul. Topolová, Milovice ......... 3 
5. VZ „Dopravní studie ul. Armádní ve městě Milovice 2019“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky . 4 
6. Žádost o součinnost při realizaci investiční akce „Půdní vestavba ZŠ T.G. Masaryka Milovice“ ................. 5 
7. Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Milovice a členem 

zastupitelstva města ................................................................................................................................................. 6 
8. Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2019 a návrh programu jednání ... 6 
9. Operační program potravinové a materiální pomoci – obědy do škol ............................................................ 7 
10. Komise pro kulturu, sport a školství ............................................................................................................... 7 
11. Údržba městské zeleně a sečení trávy – informativní zpráva ......................................................................... 7 
12. Návrh na výpůjčku části pozemku parc.č. 1400/1 v k.ú. Benátecká Vrutice – doručené námitky ................. 8 
13. OZV x/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní pyrotechniky ................................... 8 
 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 181/2019 

Rada města 

schvaluje program v předloženém znění. 

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

 

1. Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2019/ZM 

 

Ekonomické oddělení předkládá členům Rady města návrh Rozpočtového opatření č. 3/2019/ZM v tomto znění: 

Daňové příjmy:  

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Jedná se o navýšení částky na základě již skutečného přijetí. 

1344 – Poplatek ze vstupného 

Tato položka se navyšuje na základě podepsaných Smluv o spolupráci při konání dvou hudebních festivalů na 

území města Milovice. 

1381 a 1385 – Daň z hazardních a technických her 

Změnou zákona o rozpočtové skladbě došlo k rozdělení daně z hazardních her na dvě položky.  

Výdaje běžné: 

2212 5171 – Silnice: Oprava a udržování 

RM svým usnesením č.113/2019 uložila OSM předložit návrh rozpočtového opatření na zajištění finančních 

prostředků na opravu komunikace ul. Armádní.  

3231 – Základní umělecká škola 

V návaznosti na vznik nové příspěvkové organizace dochází k navýšení položek 5137 a 5169. Tyto finanční 

prostředky budou využity k zahájení provozu ZUŠ do doby schválení příspěvku na provoz. Částka je přesunuta 

z položky 3322 5171 – Zachování a obnova kulturních památek. 

3341 5169 – Místní rozhlas: Nákup služeb 

Z důvodu uzavření smlouvy na správu a údržbu místního rozhlasu je potřeba navýšit tuto položku o 80 tis. Kč. 

3429 5229 – Dotace nezisk. a podobným organizacím 

U této položky dochází k přesunu finančních prostředků z celoroční činnosti na jednorázové akce.   

3639 5169 – Demolice budov 
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Na základě Rozhodnutí o odstranění staveb na parc.č.1257-1264 a 1766 v k.ú. Milovice nad Labem je potřeba 

zařadit částku ve výši 4 mil. Kč. Tato částka bude přesunuta z položky 6171 6130 – Výkup pozemků. 

Výdaje kapitálové: 

3141 6122 – Školní stravování: Stroje, přístroje a zařízení 

Jedná se o převod finančních prostředků z položky 3141 5137, kde byly plánovány nákupy myček do výdejen 

v MŠ. Jelikož se jedná o investici, je do rozpočtu zařazena tato nová položka.  

6171 6121 – Budova radnice čp.508 (klimatizace v knihovně) 

Jedná se o instalaci podstropních klimatizačních jednotek v prostorách knihovny. Částka se přesouvá z položky 

3639 6121 – Kiosek-přestavba WC. 

Rozpočtovým opatřením se schodek rozpočtu snižuje.    

Návrh Rozpočtového opatření bude projednán na jednání finančního výboru dne 24. 4. 2019.  

Dosavadní rozhodnutí RM: 

Nebylo přijato.  

Stanovisko k návrhu:   

Nebylo vyžádáno.  

Vztah k rozpočtu: 

Viz přiložená tabulka. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 182/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č.3/2019/ZM v předloženém znění, 

b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č.3/2019/ZM v předloženém znění. 

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

 

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

a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice   

 

Společnost EJK s.r.o, IČ 006 63 115, se sídlem Benátky nad Jizerou, Dražice nad Jizerou 75, okres Mladá Boleslav, 

PSČ  294 71, 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/3880/19/Kra ze dne 18. 4. 2019 (kopie 

Vyjádření viz Příloha č. 1), k projektové dokumentaci stavby „Benátecká Vrutice, kNN, p.č. 1401/187“, číslo 

stavby IV-12-6024239, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve 

vlastnictví města Milovice parc.č. 1401/1 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 stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 1401/187, v ul. Habrová, část Mladá 

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 předmětného pozemku umístit výše 

uvedenou stavbu, a po jejich 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 23 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 Geometrických plánů, správní poplatky 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. 183/2019 

Rada města 

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

„Benátecká Vrutice, kNN, p.č. 1401/187“, číslo stavby IV-12-6024239, na pozemku ve vlastnictví města 

Milovice parc.č. 1401/1 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: 
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- 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. OIR3880/19/Kra ze dne 18. 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. Návrh na revitalizaci ocelových konstrukcí v ul. Armádní a zvýšení ceny pronájmu 

 

Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“) předkládá Radě města k projednání návrh na revitalizaci 

ocelových konstrukcí (dále jen konstrukcí) v ul. Armádní a zároveň úpravu Smlouvy o pronájmu ocelové 

konstrukce za účelem umístění reklamního poutače (dále jen Smlouvy), včetně navýšení ceny pronájmu ocelových 

konstrukcí. V ul. Armádní se nachází celkem 6 kusů ocelových konstrukcí. Nejstarší Smlouvy o pronájmu těchto 

konstrukcí jsou uzavřené v roce 1998 na základě žádosti, a to za částku 5 000 Kč ročně. V roce 2010 došlo u všech 

smluv k uzavření Dodatku č. 1, týkající se navýšení ceny z důvodu změny zákonné sazby DPH. Poslední dvě 

nejnovější Smlouvy byly uzavřeny na částku 10 000 Kč/rok, včetně DPH a na částku 5 500 Kč/rok + DPH v roce 

2015. Obě částky za pronájem byly vysoutěženy na základě Záměru o pronájem ocelových konstrukcí. Někteří 

nájemci, i přes upozornění OSM, porušují odstavec č. 2, Smlouvy, tzn. že konstrukce neslouží výhradně pro vlastní 

reklamu společnosti, se kterou byla smlouva uzavřena. Dále není součástí Smlouvy vizuál ani specifikace rozměrů 

umístěného reklamního panelu, pro který byla konstrukce pronajata. Všechny Smlouvy jsou uzavřeny na dobu 

neurčitou. V současné době jsou konstrukce, včetně reklam v neudržovaném stavu a poničené, což působí v ul. 

Armádní poměrně nehezky a neharmonicky v prostoru města. OSM navrhuje Radě města dvě možná řešení. 

Sjednotit Smlouvy tím, že se původní Smlouvy ukončí a uzavřou Smlouvy nové, pro všechny stejné, např. na 

základě vypsání adresného Záměru s min. cenou za pronájem ve výši 8 000 Kč/ročně. Nebo uzavřít nový Dodatek 

č. 2 ke Smlouvě, kde budou specifikované rozměry reklamních panelů tak, aby překryly celou plochu konstrukce 

ze všech tří stran, doplněné vizuály reklamních panelů, pro které budou konstrukce pronajaty a vzhledem k tomu, 

že konstrukce vyžadují údržbu a vzhledem k tomu, že k navýšení ceny kromě zákonné sazby DPH nedošlo mnoho 

let, navýšit cenu na částku 8 000 Kč + zákonná sazba DPH. V případě, že by se uzavíraly nové Smlouvy na základě 

adresného Záměru, bylo by vhodné omezit tyto Smlouvy časově, např. uzavřít Smlouvu na dobu určitou a to na 2 

roky s možností prodloužení. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 184/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí návrh na revitalizaci 6 ks ocelových konstrukcí pro umístění reklamních poutačů v ul. Armádní, 

ale nesouhlasí se žádným z navrhovaných řešení, 

b) ukládá oddělení správy majetku města ukončení všech Smluv o pronájmu ocelových konstrukcí za účelem 

umístění reklamního poutače v ul. Armádní, 

c) ukládá oddělení správy majetku města zajistit odstranění 6 ks ocelových konstrukcí pro umístění reklamních 

poutačů v ul. Armádní. 

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

 

4. Žádost o zábor veřejného prostranství – reklamní poutač AAS Automotive - ul. Topolová, Milovice 

 

Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“), obdrželo žádost společnosti AAS Automotive, s. r. o., Na 

Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou (dále jen „AAS“), o užívání veřejného prostranství za účelem umístění 

reklamního poutače v ul. Topolová v Milovicích na pozemku ve vlastnictví města Milovice, parcelní číslo 1378 

v katastrálním území Benátecká Vrutice. Jedná se o poutač o velkosti, délka 275 cm, výška 180 cm a šířka 30 cm. 

K jeho bezpečnému připevnění bude třeba postavit betonový základ o velikosti: výška 40 cm pod povrch země, 

10 cm nad povrchem země, délka 290 cm a šířka 40 cm (viz obr. přílohou). AAS se v případě svolení k umístění 
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reklamního poutače na předmětném pozemku zavazuje tyto plochy zatravnit a udržovat na své náklady. Rozsah 

záboru je spočítán z betonového podstavce a činí. 1,16 m2
.  Reklamní poutač bude umístěný za účelem prezentace 

společnosti. 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). V případě ukončení záboru bude pozemek vrácen do původního stavu. 

AAS na doporučení OSM doložila k žádosti o umístění reklamního poutače vyjádření DI PČR Nymburk, které 

vydalo souhlasné stanovisko.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 185/2019 

Rada města 

schvaluje žádost společnosti AAS Automotive, s. r. o., Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou (dále jen 

„AAS“), o umístění reklamního poutače v ul. Topolová v Milovicích na pozemku ve vlastnictví města Milovice, 

parcelní číslo 1378 v katastrálním území Benátecká Vrutice coby užívání veřejného prostranství za těchto 

podmínek: 

- reklamní poutač bude umístěný tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti chodců a narušena plynulost silničního 

provozu, 

- umístění reklamního poutače na pozemku parcelní číslo 1378 v katastrálním území Benátecká Vrutice, 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 1,16 m2 (tj. 8 468 Kč 365 dnů) v termínu od 01. 06. 2019 do  

31. 05. 2020 (vždy na rok). 

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

 

5. VZ „Dopravní studie ul. Armádní ve městě Milovice 2019“ Návrh na schválení Výzvy k podání 

nabídky 

 

Oddělení investic a rozvoje (dále jen „Odd. investic“) v roce 2018 zadalo zpracování dokumentu “Analýza 

stávající dopravní situace, dopravní průzkumy a komplexní koncepce řešení dopravy ve městě Milovice“ (dále jen 

„dopravní analýza“), která se zabývá budoucím řešení dopravy ve městě. Z dopravní analýzy vyplynula nutnost 

komplexního řešení úpravy některých úseků stávajících komunikací a vybudování nových úseku, které jsou 

zakresleny v Územním plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze 

dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, který je veřejnosti přístupný na webových stránkách města. 

Z výše uvedených důvodů a nevyhovujícímu stavu vozovky ul. Armádní, která je páteřní komunikací města, bylo 

rozhodnuto, že město zadá zpracování dopravní studie, která bude navrhována v souladu s dopravní analýzou a 

Územním plánem Milovic. Dopravní studie by měla řešit úsek ul. Armádní od křižovatky s ul. V Břízách po 

křižovatku s ul. Italská. Pro možnost zadání této dopravní studie předkládá Odd. investic Radě města ke schválení 

návrh na vypsání zadávacího řízení dále uvedené veřejné zakázky: „Dopravní studie ul. Armádní ve městě 

Milovice 2019“. Předmětem plnění zakázky jsou následující činnosti:  

Geodetické zaměření 

Zpracování polohopisného a výškopisného zaměření území, v předpokládaném rozsahu cca 50 821 m2 (rozsah 

měřené plochy bude upřesněn účastníkem a písemně odsouhlasen zadavatelem) a bude sloužit pro možnost 

zpracování dopravní studie. Po vyhotovení bude Geodetické zaměření předáno zadavateli 1x v listinné podobě a 

1x v elektronické podobě na kompaktním disku (CD), 

Dopravní studie 

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

vyhotovení dopravní studie, bude předána zadavateli 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na 

kompaktním disku (CD). Dopravní studie musí být projednána se Stavebním úřadě MěÚ Lysá nad Labem jako 

orgánem územního plánování pro město Milovice a s dopravním inspektorátem Policie ČR Nymburk. Součástí 

povinností při plnění zakázky je 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. Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (viz odst. 

Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Odd. 

investic navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 7 písm. g) vnitřního předpisu zadavatele tj. 

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

organizacemi (lze tak zadávat zakázky na dodávky služeb poradenských, projekčních a znaleckých v hodnotě od 

500 000,00 Kč do 2 000 000,00 Kč bez DPH), 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. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána čtyřem (4) dodavatelům 

(návrh seznamu dodavatelů viz Příloha č. 3 tohoto návrhu). Odd. investic navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny 

podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení 
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všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění 

zakázky, včetně jejích Příloh. Termíny plnění zakázky: 

• Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je: červen 2019, do 7 pracovních dnů od data podepsání 

Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, 

• předání Geodetických zaměření zadavateli: do jednoho (1) měsíce od data písemného odsouhlasení rozsahu 

měřené plochy, 

• předání dopravní studie zadavateli: max. do 6 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní. 

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

Dále Odd. investic navrhuje Radě města, aby nad rámec Směrnice, 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 podaných v rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky. 

Návrh na složení komise: 

Členové komise: 

 Jméno člena komise  pozice 

1. Lukáš Pilc starosta města 

2. Ing. Alexandr Černý vedoucí Oddělení investic a rozvoje 

3. Sandra Jindráčková referentka Oddělení investic a rozvoje 

Náhradníci členů komise: 

 Jméno náhradníka člena komise pozice 

1. Mgr. Luboš Šafránek člen Rady města 

2. Milan Kraus referent Oddělení investic a rozvoje 

3. Petra Košátková referentka Oddělení investic a rozvoje 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 186/2019 

Rada města 

a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby s názvem „Dopravní studie ul. Armádní ve městě Milovice 2019“, 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 právních 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 komise 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, v předloženém znění. 

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

 

6. Žádost o součinnost při realizaci investiční akce „Půdní vestavba ZŠ T.G. Masaryka Milovice“ 

 

Kancelář úřadu předložila členům Rady města žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola T. G. 

Masaryka Milovice o součinnost při realizaci investiční akce „Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka Milovice“ – viz. 

Příloha. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 

programu - č. akce CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003885. Příjemce dotace je základní škola, typ financování je ex 

post a zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 110/2018 ze dne 1.10.2018 o spoluúčasti města Milovice jako 

zřizovatele na výše uvedené akci ve výši 10 %, tj. 3 257 898,- Kč a zápůjčce finančních prostředků ve 28.480.705 

Kč na realizaci investiční akce. V souladu se schválenou dotací je termín ukončení realizace projektu stanoven na 

30. 4. 2020. Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích a vazbou na 

posílení budoucího uplatnění žáků ZŠ na trhu práce, a to prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury 

a jejího vybavení. V rámci uvedeného projektu budou vybudovány 4 odborné učebny (přírodopis, jazyková 

učebna, 2x PC učebna) včetně vybavení, vnitřní konektivity a připojení k internetu., sociální zázemí vč. WC pro 
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tělesně postižené, kabinet pro pedagogy, bezbariérový přístup a zeleň v okolí školy. V průběhu přípravy realizace 

projektu došlo ke vzniku objektivních příčin, které povedou příjemce k tomu, že v nejbližších dnech vstoupí do 

jednání s poskytovatelem dotace s cílem posunutí termínu ukončení realizace projektu. Těmito objektivními 

příčinami je zejména navýšeni stavebního rozpočtu na základě doplnění položek rozpočtu PD při zpracovaní 

prováděcí PD oproti PD pro stavební povoleni o cca 40 % z důvodu nezohledněni některých položek při zpracovaní 

PD pro stavební povoleni (dle všeho opomenuti původního projektanta). Jedná se o navýšení původního rozpočtu 

o 7.224.372 Kč bez DPH (8.741.490 Kč vč. DPH). Tento fakt, tedy nutnost přenastavení především finanční 

stránky projektu, vedl k nutnosti posunuti v harmonogramu realizace projektu. Předmětem žádosti bude snaha o 

posunutí ukončení realizace projektu ze stávajícího termínu, tedy 30. 4. 2020 na 31. 12. 2020 a to především 

z důvodu, že dokončení stavební část projektu není ve stávajícím termínu velmi pravděpodobně reálné (komplikaci 

je realizace vestavby za provozu školy a tím pádem rozsáhla bezpečnostní opatření).  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 187/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Milovice o součinnost 

při realizaci investiční akce Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka Milovice spolufinancované z prostředků EU 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu - č. akce CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003885 

a navýšení rozpočtu a spoluúčasti města při realizaci projektu, 

b) předkládá Zastupitelstvu města žádost dle bodu a) tohoto unesení k rozhodnutí o navýšení spoluúčasti města 

Milovice jako zřizovatele z původně schválení částky 3 257 898 Kč na 11 999 388 Kč. 

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

 

7. Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Milovice a členem 

zastupitelstva města 

 

Starosta města předkládá Radě města návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu mezi 

městem Milovice a členem zastupitelstva města Ing. Alešem Smetákem. Návrh je předkládán v souladu s ust. § 84 

odst. 2) písm. p) Zákona 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení) a jedná se o uzavření Dohody o provedení práce 

uzavřené mezi městem Milovice zastupitelem města Ing. Alešem Smetákem a výkon finanční dohledu (dále také 

jen „supervize“) u veřejných zakázek stavebního charakteru zadávaných v podlimitním a nadlimitním režimu 

v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hlavním aspektem supervizní činnosti bude 

prověřování účelnosti vynakládaných finančních prostředků z rozpočtu města v průběhu realizace vlastních 

stavebních prací v závislosti na postupu výstavby a odborný finanční dohled nad zajištěním potřebné kvality prací 

při optimálním vynaložení nákladů v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem vč. fyzické kontroly 

prací v terénu a předběžné kontroly faktur předložených k proplacení. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 188/2018 

Rada města 

bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města vyslovení souhlasu, podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 

městem Milovice a členem zastupitelstva Ing. Alešem Smetákem na výkon finančního dohledu – supervize při 

realizaci veřejných zakázek stavebního charakteru zadávaných v podlimitním a nadlimitním režimu v rámci 

Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

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

 

8. Návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2019 a návrh programu 

jednání 

Starosta města Milovice, pan Lukáš Pilc, předkládá návrh na svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Milovice č. 2/2019, které se bude konat v pondělí 13. 5. 2019 od 18 hodin, ve 3NP v zasedací místnosti ZM, v 

budově radnice, nám. 30. června 508, Milovice vč. programu v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení ZM 

2. Finanční výbor ZM 

3. Návrh Rozpočtového opatření č.3/2019/ZM 

4. Návrh OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

5. Návrh OZV o ochraně nočního klidu 

6. Návrh OZV o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní pyrotechniky 

7. Kontrolní výbor ZM 

8. Žádost o součinnost při realizaci investiční akce „Půdní vestavba ZŠ T.G. Masaryka Milovice“ 

9. Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Milovice a členem 

zastupitelstva města 
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10. Diskuze 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 189/2019 

Rada města 

schvaluje termín veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2019 se bude konat v pondělí 13. 5. 2019 

od 18 hodin, ve 3NP v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, Milovice, s tímto 

programem:  

1. Kontrola plnění usnesení ZM 

2. Finanční výbor ZM 

3. Návrh Rozpočtového opatření č.3/2019/ZM 

4. Návrh OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

5. Návrh OZV o ochraně nočního klidu 

6. Návrh OZV o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní pyrotechniky 

7. Kontrolní výbor ZM 

8. Žádost o součinnost při realizaci investiční akce „Půdní vestavba ZŠ T.G. Masaryka Milovice“ 

9. Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Milovice a členem 

zastupitelstva města 

10. Diskuze 

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

 

9. Operační program potravinové a materiální pomoci – obědy do škol 

 

OŠKS předkládá radě města Souhlas zřizovatele se zapojením základní školy do projektu kraje financovaného 

z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. Partnerem 

projektu je příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112/15, Milovice. Souhlas 

zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství je v souladu s §32 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 190/2019 

Rada města 

souhlasí se se zapojením základní školy do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a 

materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. Partnerem projektu je příspěvková organizace 

Základní škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112/15, Milovice. 

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

 

10. Komise pro kulturu, sport a školství 

 

OŠKS předkládá Zápis z hlasování Per rollam Komise pro kulturu, sport a školství (dále jen KKSŠ), kde projednala 

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na jednorázovou akci GLADIATOR RACE pro Sportvisio, z. s., která se 

uskuteční ve dnech 3. – 5. 5. 2019 na Tankodromu v Milovicích. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 191/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí Zápis z hlasování Per rollam Komise pro kulturu, sport a školství, 

b) 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 Milovice – Program č. 2“: 

− ve snížené výši 20.000 Kč pro Sportvisio, z. s. na jednorázovou akci „GLADIATOR RACE“, která se 

koná ve dnech 3. – 5. 5. 2019 na Tankodromu v Milovicích. 

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

 

11. Údržba městské zeleně a sečení trávy – informativní zpráva 

 

Oddělení investic a rozvoje předkládá informativní zprávu k Údržbě zeleně a sečení trávy. Pro letošní rok mělo 

být sečení trávy zajišťováno technickou skupinou. Dle aktuálních informací však není technická skupina schopná 

sekání trávy zajistit na celé ploše města Milovice z kapacitních důvodů. Ty jsou způsobeny zejména tím, že se 

zvýšil rozsah udržovaných ploch, ať již z důvodu posekání dlouhodobě neudržovaných křovin, nebo rozšířením 

nemovitého majetku města a řešení bezodkladné péče o tyto nemovitosti a zabezpečení. Z důvodu vzniklé situace 

a neprodleného zajištění údržby zeleně, konkrétně sekání trávy v části města Mladá je z hlediska rozlohy nutné 

zajistit toto smluvně. Vzhledem k nutnosti udržení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích bez časové 

prodlevy je daná situace považována za výjimečný případ a v souvislosti s nezbytným urychleným řešením vzniklé 
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události je navrhováno postupovat v souladu s čl. 9.5.3 Směrnice 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek městem 

Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, tzn. postupovat mimo pravidel stanovených vnitřním předpisem 

zadavatele.  Oddělení investic a rozvoje bezprostředně po vzniku dané situace obeslala firmu FCC Česká republika 

s.r.o. s žádostí o zaslání cenové nabídky na zajištění seče v sezoně 2019. Firma FCC Česká republika s.r.o zaslala 

cenovou nabídku – viz příloha, která se neodchyluje od ceny obvyklé za služby v oblasti údržby zeleně. Jedná se 

o ověřenou firmu, která zajišťovala uvedené práce na území Milovic již v minulosti bez závad a ve stanovených 

termínech. Cenová nabídka za 1 seč činí 411 200,00 Kč bez DPH (497 552,00Kč včetně DPH).  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 192/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí informativní zprávu k údržbě zeleně a sečení trávy na území města Milovice, 

b) schvaluje cenovou nabídku firmy FCC Česká republika s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 – 

Ďáblice na zajištění údržby městské zeleně a sečení trávy v části města Mladá v sezóně 2019, 

c) ukládá Oddělení investic a rozvoje vypsání veřejné zakázky na zajištění 2–3 dalších sečí trávy v části města 

Mladá. 

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

 

12. Návrh na výpůjčku části pozemku parc.č. 1400/1 v k.ú. Benátecká Vrutice – doručené námitky 

 

Kancelář úřadu předkládá doručené připomínky občanů – viz příloha k Záměru o uzavření smlouvy o výpůjčce – 

části pozemku parc. č. 1400/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice (ve formě úplného textu 

Smlouvy o výpůjčce) mezi Městem Milovice a společností MIRAKULUM s.r.o., IČ 252 66 454, se sídlem Nad 

Perchtou 1631, 511 01 Turnov, zveřejněném v souladu s usnesením RM č. 111/2019 ze dne 13.3.2019. Předmětem 

Smlouvy je výpůjčka části asfaltové plochy, na pozemku umístěném mezi ulicemi Topolová a Tyršova v části 

Mladá, která slouží jako dočasná odstavná plocha, s řízeným provozem, pro parkování vozidel návštěvníků Parku 

Mirakulum, a to pouze při větší návštěvnosti a vyčerpání kapacity stávajících parkovišť. Dne 15.4.2018 se 

v kanceláři starosty města uskutečnila schůzka s občany, kteří podali námitky za přítomnosti starosty a 

místostarostky města, vedoucího oddělení investic a rozvoje, vedoucí kanceláře úřadu a zástupce společnosti 

MIRAKULUM s.r.o. Předmětem jednání byla diskuze zejména ke zvýšené hlukové zátěži a nepořádku 

vznikajícího v souvislosti s provozem dočasné odstavné plocha s řízeným provozem pro parkování vozidel 

návštěvníků Parku MIRAKULUM, která zhoršuje kvalitu bydlení v bytových domech v blízkosti předmětu 

výpůjčky. Přítomní se po vzájemné diskuzi dohodli že bude Radě města navrženo zkrácení doby výpůjčky na 3 

roky a doplnění čl. V. Smlouvy o výpůjčky dle připomínky zastupitelky města JUDr. Kristýny Bukovské. Zástupce 

společnosti MIRAKULUM s.r.o. se zavázal že ze strany provozovatele předmětu výpůjčky bude zajištěn zvýšený 

dohled nad bezpečností v okolí parkoviště a nad udržováním v okolí MIRAKULA. Na základě tohoto jednání je 

předkládán doplněný návrh záměru o uzavření smlouvy o výpůjčce – části pozemku parc. č. 1400/1 ostatní plocha-

jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice ve znění, které je přílohou tohoto návrhu. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 193/2019 

Rada města  

a) bere na vědomí doručené připomínky občanů k Záměru o uzavření smlouvy o výpůjčce – části pozemku parc. 

č. 1400/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice (ve formě úplného textu Smlouvy o výpůjčce) mezi 

Městem Milovice a společností MIRAKULUM s.r.o., IČ 252 66 454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 

Turnov, zveřejněném v souladu s usnesením RM č. 111/2019 ze dne 13.3.2019, které jsou přílohou tohoto 

usnesení, 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce – části pozemku parc.č. 1400/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. 

Benátecká Vrutice (ve formě úplného textu Smlouvy o výpůjčce) mezi Městem Milovice a společností 

MIRAKULUM s.r.o., IČ 252 66 454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov dle zveřejněné Záměru 

schváleného usnesením RM č. 111/2019,   

c) schvaluje zveřejnění Záměru o uzavření smlouvy o výpůjčce – části pozemku parc.č. 1400/1 ostatní plocha-

jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice (ve formě úplného textu Smlouvy o výpůjčce) mezi Městem Milovice a 

společností MIRAKULUM s.r.o., IČ 252 66 454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, v předloženém 

znění.    

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

 

13. OZV x/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní pyrotechniky 

 

Kancelář úřadu předkládá návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu 

používání zábavní pyrotechniky, 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 vymezuje činnosti, 
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které by mohly narušit veřejný pořádek včetně regulování denní doby a zákaz používání zábavní pyrotechniky, viz 

příloha.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 194/2019 

Rada města  

a) bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání 

zábavní pyrotechniky, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, 

b) předkládá a doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o regulaci hlučných činností 

a zákazu používání zábavní pyrotechniky, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

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

 

 

 

 

 

Lukáš Pilc       Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice       místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2019 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 6. 5. 2019 


