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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. 16/2019 

konaného dne 9. 5. 2019 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Mgr. Ludmila Šimková – místostarostka města, Stanislav Melichar – radní 

města, Mgr. Ondřej Matouš – radní města. 

Omluven: Mgr. Luboš Šafránek – radní města 

 

Program jednání Rady města: 

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

1. Bytové prostory ve vlastnictví města.............................................................................................................. 1 
1a) Oznámení o ukončení nájmu bytu ..................................................................................................................... 1 
1b) Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu č. 11, ul. Topolová, č.p. 599, Milovice - Mladá .............................. 2 
2. Pozemky ve vlastnictví města ........................................................................................................................ 2 
2a) Pozemkové úpravy na katastrálním území Benátecká Vrutice ......................................................................... 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 MASIBUR - PRAG s.r.o., na pozemku parc.č. 

912/7 v k.ú. Milovice nad Labem ........................................................................................................................... 3 
2c) Žádost o odkoupení částí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v ul. Topolová v části Mladá..... 4 
3. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Milovice za rok 2018 a přerozdělení zlepšených 

hospodářských výsledků PO města Milovice za rok 2018 ...................................................................................... 5 
4. Veřejné zakázky ............................................................................................................................................. 6 
4a) Veřejná zakázka „Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích 2019-2023“ Návrh na 

schválení Výzvy ...................................................................................................................................................... 6 
4b) Veřejná zakázka „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“ Návrh na výběr dodavatele ......................... 7 
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce .............................................................................................................. 9 
6. Nesouhlas s usnesením RM č. 114/2018 – vyhrazené parkování v ul. Průběžná, vedle domu č. p. 604 ........ 9 
7. Nesouhlas s usnesením RM č. 58/2019 – VZ „Správa objektu čp. 581 ul. Komenského a objektu čp. 347 a 

348 ul. Dukelská“ .................................................................................................................................................... 9 
8. Návrh na schválení zřízení dvou přípravných tříd v ZŠ Juventa, p. o. – revokace usnesení RM č. 102/2019

 10 
9. Komise Rady města ...................................................................................................................................... 10 
9a) Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ............................................................................................ 10 
9b) Občanská komise Boží Dar ............................................................................................................................. 11 
9c) Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň ............................................................................... 11 
9d) Občanská komise části Benátecká Vrutice ..................................................................................................... 11 
9e) Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality ................................................................................ 12 
 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 195/2019 

Rada města 

schvaluje program v předloženém znění. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

1. Bytové prostory ve vlastnictví města 

 

1a) Oznámení o ukončení nájmu bytu 

 

Dne 24.04.2019 byla doručena žádost paní A. CK., bytem Milovice část Mladá, o ukončení nájmu bytu v ul. 

Armádní. Nájemcem bytu byla paní A. CK. st. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 01.05.2016 do 

30.04.2017, prodloužená Dodatkem č. 1 do 30.04.2018 a Dodatkem č. 2 do 30.04.2019. Na byt byla složena 

peněžitá jistota ve výši 15 600 Kč. Paní A. CK. st. již nemá zájem o prodloužení nájemní smlouvy, a to ze 

zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva po uplynutí doby její platnosti nebude obnovena, je 

Radě města předkládána tato zpráva na vědomí. S uvolněným bytem bude nakládáno v souladu se Směrnicí č. 
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3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění. Po předání bytu bude 

vrácena složená peněžitá jistota.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 196/2019 

Rada města  

a) bere na vědomí informaci o ukončení nájmu bytu v ul. Armádní, Milovice-Mladá,  

b) ukládá OSM zajistit předání bytu v ul. Armádní, Milovice zpět pronajímateli a vrácení složené peněžité jistoty. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

1b) Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu v ul. Topolová, Milovice - Mladá              

 

Dne 15.04.2019 byla na Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen OSM) doručena žádost paní Bc. V. M. 

o schválení přechodu nájmu bytu. Paní M. je uživatelem bytu od roku 2010. Společně je v bytě od roku 2010 

hlášen i její bratr A. H.  Paní M. požádala o povolení přechodu nájmu z důvodu, že ona se stěhuje do vlastní 

nemovitosti a její bratr by pak při vrácení bytu neměl možnost bydlení. Případný přechod nájmu bude v souladu 

se Směrnicí č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Milovice, čl. VI. Přechod nájmu. Ke 

stávající smlouvě bude uzavřen dodatek, v němž bude upravena změna smluvních stran za podmínky, že bude 

doloženo prohlášení o vyrovnání složené peněžité jistoty mezi smluvními stranami. Ostatní ustanovení nájemní 

smlouvy zůstanou v platnosti. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 197/2019 

Rada města  

neschvaluje převedení nájemní smlouvy na bytovou jednotku v ul. Topolová na pana V. H., bytem Milovice část 

Mladá, Topolová.   

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Stanislav Melichar). 

 

2. Pozemky ve vlastnictví města 

 

2a) Pozemkové úpravy na katastrálním území Benátecká Vrutice 

 

Na základě podnětu doručeného dne 4. 3. 2019 vlastníky zemědělských pozemků v katastrálním území Benátecká 

Vrutice kontaktovalo a zahájilo Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) jednání s vrchním referentem Krajského 

pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s panem Martinem Houfkem ohledně požadované 

pozemkové úpravy v katastrálním území Benátecká Vrutice. Pan Houfek doručil OIR seznam vlastníků pozemků 

a formulář pro obesílání majitelů a informoval o postupu pozemkové úpravy, kde je potřeba nejdříve obdržet 

souhlas od více jak 50 % vlastníků zemědělské půdy. Celkově se jedná o rozlohu 517,737 ha v katastrálním území 

Benátecká Vrutice. Pozemkové úpravy jsou potřeba z důvodu sjednocené půdy do velkoplošných lánů se zánikem 

polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních a krajinotvorných elementů. V Benátecké Vrutici 

dochází vlivem dešťů k odplavení úrodné zeminy do dešťové kanalizace a zanášením vodní nádrže naplavenou 

zeminou. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud 

evidované v Katastru nemovitostí České republiky neodpovídají skutečnému stavu v terénu.  Došlo k narušení 

ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a 

narušení krajinného rázu. Existence velkých honů znemožnila a často ještě znemožňuje vlastníkům, soukromým 

zemědělcům přístup na jejich pozemky. Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně 

pozemky užívat. Existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí a skutečným užíváním půdy. Více než tři čtvrtiny 

obhospodařované půdy se pronajímá od soukromých vlastníků. Bez vyřešení vlastnictví pozemků není možno v 

území realizovat nezbytná ekologická, půdoochraná či krajinotvorná opatření společně s výstavbou poldrů pro 

zachycování vody již na polích. Proto OIR navrhuje Radě města schválit zahájení administrativních úkonů a 

jednání s vlastníky zemědělských pozemků a s Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní 

město Praha nezbytných pro komplexní pozemkovou úpravu ve městě Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 198/2019 

Rada města  

ukládá Oddělení investic a rozvoje zahájení administrativních úkonů nezbytných pro komplexní pozemkovou 

úpravu ve městě Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice 

Hlasování: pro 4 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 MASIBUR - PRAG s.r.o., na 

pozemku parc.č. 912/7 v k.ú. Milovice nad Labem 
 
Společnost MASIBUR-PRAG s.r.o., v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice č.j. 

OIR/4092/19/Kra, ze dne 17. 4. 2019, k projektové dokumentaci stavby (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1) „Soubor 

staveb - řadové domy - Objekt SO 06 Vodovod a Objekt SO 07 Kanalizace“ v k.ú. Milovice nad Labem, ve 

městě Milovice, v ul. 5. května, část Milovice, požádala Oddělení investic a rozvoje  o uzavření Smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 912/7 

v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou), společností Vodovody a 

kanalizace Nymburk, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou) a společností MASIBUR-PRAG 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 15. 8. 2018, pod zn. 

2522/2018 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 2). Jedná se o stavbu vodohospodářského zařízení, tj. vodovodního a 

kanalizačního řadu pro zásobování pitnou vodou a odkanalizování pro připravovanou stavbu řadových domů na 

pozemcích parc.č. 164, 165 a 167 v k.ú. Milovice nad Labem. Umístění navrhovaných řadů je patrné z mapových 

podkladů, tj. Snímek z katastrální mapy + Situace vodovod 1 : 250 + Situace kanalizace 1 : 250. 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: 

Vodovodní řad 

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

   

912/7 v chodníku  cca 8,00 x 300,00 Kč = 800,00 Kč     2 400,00 Kč 

celkem      2 400,00 Kč    

Kanalizační řad 

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

912/7 v chodníku  cca 8,00 x 300,00 Kč = 800,00 Kč     2 400,00 Kč 

celkem       2 400,00 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. 199/2019 

Rada města  

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

„Soubor staveb - řadové domy - Objekt SO 06 Vodovod a Objekt SO 07 Kanalizace“ v k.ú. Milovice nad 

Labem, ve městě Milovice, v ul. 5. května, část Milovice, na pozemku ve vlastnictví města Milovice parc.č. 912/7 

v k.ú. Milovice nad Labem, 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 MASIBUR-PRAG s.r.o., IČ 049 32 412, se sídlem V domově 1699/18, Žižkov, 130 00 

Praha 3 (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 
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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 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2c) Žádost o odkoupení částí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice v ul. Topolová v části Mladá 
 

Oddělení investic a rozvoje byla doručena společná žádost manželů P. B. a T. B., Mladá, 289 24 Milovice a 

manželů M. P. H. P., 289 23 Milovice, adresovaná Radě města Milovice, viz příloha.  

Oddělení investic a rozvoje k předložené žádosti uvádí:  

• předmětné části pozemku parc.č. 1401/1 tvoří travnatou plochu podél místní komunikace v ul. Topolová v části 

Mladá a jejich poloha je zakreslena v mapovém podkladu, který tvoří Přílohu č. 1 návrh Záměru o jejich prodeji.   

• pozemek parc.č. 1401/1 v k.ú. Benátecká Vrutice je zapsán na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území 

Benátecká Vrutice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, 

• podle platného Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 

36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše určené jako PV, tj. 

plochy veřejných prostranství, konkrétně PV-2234, 

• Oddělení investic a rozvoje prověřilo, zda v případě prodeje předmětného pozemku nedojde ke kolizi se zájmy 

města v této lokalitě s tím, že bylo zjištěno, že ke kolizi nedojde.   

• podle Znaleckého posudku č. 6147/91/2019, ze dne 12. 4. 2019 o obvyklé ceně pozemku, (zpracovatel posudku 

Ing. Dagmar Leebová, soudní znalec pro základní obor ekonomika v odvětví ceny a odhad se zvl. Specializací na 

nemovitosti) je kupní cena za 1 m2 pozemku stanovena ve výši 595,00 Kč. 

Na základě výše uvedeného Oddělení investic a rozvoje doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o 

prodeji nemovitosti – dvou částí pozemku parc.č. 1401/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice o 

výměře každé části cca 9 m2 (přesná výměra bude určena Geometrickým plánem), ve kterém budou mimo jiné 

uvedeny tyto podmínky: 

• kupujícím části pozemku parc.č. 1401/1 o výměře cca 9 m2, přiléhající k pozemku parc.č. 1401/34 v k.ú. 

Benátecká Vrutice budou majitelé tohoto pozemku (ve společném jmění manželů) manželé P. B. a T. B., oba 

s trvalým pobytem Milovice, 

• kupujícím části pozemku parc.č. 1401/1 o výměře cca 9 m2, přilehající k pozemku parc.č. 1401/33 v k.ú. 

Benátecká Vrutice budou majitelé tohoto pozemku (ve společném jmění manželů) manželé M. P. a He. P., oba 

s trvalým pobytem 289 23 Milovice,  

• kupní cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 595,00 Kč (podle Znaleckého posudku č. 6147/91/2019, ze 

dne 12. 4. 2019 o obvyklé ceně pozemku, zpracovatel posudku Ing. Dagmar Leebová, soudní znalec pro základní 

obor ekonomika v odvětví ceny a odhad se zvl. Specializací na nemovitosti), 

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

ceně pozemku, náklady na zpracování Geometrického plánu pro oddělení částí pozemku a vytyčení vlastnické 

hranice pozemku, 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,   

• plátcem daně z nabytí nemovitých věcí budou 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. 

Úplný text návrhu Záměru viz Příloha č. 3.    

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 200/2019 

Rada města 

schvaluje zveřejnění Záměru o prodeji nemovitostí - dvou částí pozemku parc.č. 1401/1 ostatní plocha-jiná plocha, 

v k.ú. Benátecká Vrutice, o výměře každé části cca 9 m2 (přesná výměra částí bude stanovena po zpracování 

Geometrického plánu) z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví majitelů sousedních pozemků (ve společném 

jmění manželů) manželů P. B. a T. B., oba s trvalým pobytem Milovice (jsou majiteli pozemku parc.č. 1401/34 

v k.ú. Benátecká Vrutice) a manželů M. P. a H. P., oba s trvalým pobytem Milovice (jsou majiteli pozemku parc.č. 

1401/33 v k.ú. Benátecká Vrutice) v předloženém znění.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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3. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Milovice za rok 2018 a přerozdělení 

zlepšených hospodářských výsledků PO města Milovice za rok 2018 

 

Komise pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky města Milovice za rok 2018 předkládá Radě města 

návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Milovice za rok 2018: 

Na základě zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst.8, písm.) a prováděcí 

vyhlášky č.220/2013 Sb., mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrky. Rada města Milovice 

jmenovala členy komise pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky města Milovice za rok 2018, která 

připravila i podklady pro schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Milovice včetně přerozdělení 

hospodářských výsledků PO za rok 2018. Účetní závěrka příspěvkových organizací města a přerozdělení HV PO 

podléhá schválení radě města. V příloze Vám předkládám Usnesení komise, tabulky předložených podkladů, 

hospodářské výsledky PO za rok 2018 a návrhy na přerozdělení.   

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 201/2019 

Rada města  

a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Milovice za rok 

2018, 

b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Milovice 

za rok 2018 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení,   

c) schvaluje zařazení částky ve výši 192.497 Kč do rezervního fondu, z důvodu opravy chybně zaúčtované dohady 

el. energie v roce 2018. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 202/2019 

Rada města  

a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola JUVENTA 

Milovice-Mladá za rok 2018, 

b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

JUVENTA Milovice-Mladá za rok 2018 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 203/2019 

Rada města 

schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola U Broučků Milovice za rok 2018 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 204/2019 

Rada města 

a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Milovice za rok 2018, 

b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Milovice za rok 2018 dle 

návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

    

Usnesení č. 205/2019 

Rada města 

a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milovice-Mladá za rok 

2018, 

b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milovice-

Mladá za rok 2018 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.    

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 206/2019 

Rada města 

a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostička Milovice-Mladá za rok 

2018, 

b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kostička Milovice-Mladá 

za rok 2018 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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Usnesení č. 207/2019 

Rada města 

a) schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Víceúčelové kulturní zařízení Milovice za rok 

2018, 

b) schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Víceúčelové kulturní zařízení 

Milovice za rok 2018 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Veřejné zakázky 

 

4a) Veřejná zakázka „Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích 2019-2023“ Návrh na 

schválení Výzvy 

 

Pro zajištění provádění oprav výtluků a prasklin místních komunikací předkládá Oddělení investic a rozvoje Radě 

města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané  „Oprava povrchů komunikací 

tryskovou metodou v Milovicích 2019-2023“. Práce budou prováděny v těchto fázích pracovního postupu. 

V první fázi proběhne očištění poškozeného povrchu vozovky tlakem vzduchu, ve druhé fázi postřik očištěného 

povrchu vozovky, vč. styčných hran, asfaltovou emulzí, v další fázi tlakové nanesení vrstvy kameniva a asfaltové 

emulze na předem postříknutý povrch vozovky a v poslední fázi případné dodatečné tlakové nanesení suchého 

kameniva na opravované místo. Předmětem plnění zakázky jsou veškeré práce a dodávky spojené s opravou 

výtluků asfaltových nebo štěrkoasfaltových povrchů místních komunikací tryskovou metodou. Zhotovitel je 

odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a 

platnými normami ČSN, TP 96 (Vysprávky vozovek tryskovou metodou). Na použité materiály budou dodány 

prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o všech předepsaných zkouškách. Opravy budou probíhat za provozu, 

dopravu bude řídit zhotovitel na vlastní náklady. Podle předpokládané hodnoty  zakázky (viz odst. Vztah 

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

investic a rozvoje navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele, tj. 

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

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

pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva 

k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána šesti (6) dodavatelům (návrh seznamu viz Příloha č. 4 tohoto 

návrhu) a zároveň bude zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a na Profilu zadavatele. Nabídky budou 

hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH za 1 

tunu použitého materiálu, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve 

Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a v Zadávací dokumentaci. Předpokládaná doba zahájení plnění je 

červen 2019, Smlouva o dílo bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou na 48 měsíců. Návrh Výzvy 

k podání nabídky na plnění zakázky a Zadávací dokumentace, viz Přílohy tohoto návrhu. Dále Odd. investic a 

rozvoje 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. Ing. Alexandr Černý vedoucí OIR  

2. Ivana Yamani referent Oddělení správy majetku města 

3. Martina Patočková  referent OIR 

Náhradníci členů komise 

 Jméno náhradníka pozice 

1. Milan Kraus referent OIR  

2. Libuše Kovářová referent správy majetku města 

3. Petra Košátková referent OIR 
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Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 208/2019 

Rada města  

a) schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou v Milovicích 2019-2023“, která 

bude zadávána v souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 

Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 

6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 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 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4b) Veřejná zakázka „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“ Návrh na výběr dodavatele 
 

 
V souladu s unesením Rady města č. 42/2019 přijatém na jejím jednání č. 4/2019 dne 30. 1. 2019 byla, dne 4. 7. 

2018, v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), zveřejněna na profilu zadavatele Výzva k podání nabídky a 

k prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace lokality sídliště 

Balonka - 2019“.  

Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „Revitalizace lokality sídliště Balonka, Milovice“ 

v rozsahu podle Projektové dokumentace změny stavby před dokončením a Položkového soupisu prací, oboje 

zpracované společností PSK TUZAR s.r.o, IČ 256 04 678, se sídlem Praha 5, Ostrovského 11, PSČ 150 00, 

v souladu s podmínkami uvedenými:  

a) v Rozhodnutí – Změna stavby před jejím dokončením pro stavbu „Revitalizace lokality Sídliště Balonka, 

Milovice“ vydaném Odborem dopravy MěÚ Lysá nad Labem (jako příslušným silničním stavebním úřadem), č.j. 

MULNL-OD/62077/2018/Uh, ze dne 3.10. 2018 (nabytí právní moci dne 20. 10. 2018),  

b)  v Usnesení Oprava zřejmých nesprávností pro stavbu „Revitalizace lokality Sídliště Balonka, Milovice“, č.j. 

MULNL-OD/64877/2018/Uh ze dne 5.10. 2018 (nabytí právní moci dne 24. 10. 2018), týkajícího se vyše 

uvedeného Rozhodnutí.  

Jedná se o výstavbu komunikací a parkovacích stání v těchto lokalitách:  

• lokalita 1 - vnitrobloková komunikace propojující ulice Dukelskou, Lomenou a Mírovou před bytovými domy 

č.p. 344, 345 a 346, včetně nových parkovacích stání, 

• lokalita 2 - vnitrobloková komunikace před bytovými domy č.p. 366, 367, 368, 369 a 370 v ul. Dukelská, 

včetně nových parkovacích stání a nová parkovací stání u bytových domů č.p. 400 v ul. Letecká a č.p. 401 v ul. 

Družstevní (stávající panelová komunikace propojující ul. Dukelskou s ul. Leteckou bude zrušena), 

• lokalita 3 - komunikace v ul. Dvořákova propojující ul. Suchardovu s ul. Leteckou, včetně nových parkovacích 

stání a nová vnitrobloková komunikace před bytovými domy č.p. 341, 342, 343 a 340 v ul. Dvořákova, 

• nová parkovací stání ve vjezdu do areálu MŠ U Broučků, Dukelská 320, včetně vybudování nového tzv. 

dlouhého zpomalovacího prahu v ul. Dukelská.       

Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele zajistit, před zahájením prací, v součinnosti se správci sítí 

vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců 

sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a zajištění přechodného dopravního značení 

(dopravních značek) po dobu provádění prací, přičemž Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umístění 

provizorního dopravního značení zajistí město. Vzhledem k tomu, že realizace stavby vyvolala samostatnou 

investici společnosti ČEZ Distribuce, a.s. to je přeložku části stávajících kabelových rozvodů NN, na náklady 

města, přičemž tato přeložka je samostatnou stavbou, kterou bude pro ČEZ Distribuce, a.s., provádět společnost 

ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČ 281 67 325, se sídlem Kolín – Kolín IV, Polepská 667, PSČ 280 02 je součástí 

plnění zakázky i povinnost dodavatele s touto společností spolupracovat.    

Podle předpokládané hodnoty zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, která 

je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

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

ekonomická výhodnost nabídky, v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ, v tomto případě nejnižší nabídková cena, 
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v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ a v souladu s § 115 odst. 3 ZZVZ nejnižší nabídková cena včetně 

DPH. Jediným hodnotícím kritériem je tedy nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.     

Konec lhůty pro podání nabídek v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje, byl dne 24. 4. 

2019 v 15:00 hodin. Komise, pověřená a ustavená Radou města, v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ k provádění úkonů 

podle tohoto ZZVZ v rámci zadávacího řízení zjistila, že v dané lhůtě byly doručeny 4 (čtyři) nabídky těchto 

účastníků:  

Seznam doručených nabídek: 

Pořadí 

doručení  

Obchodní firma – název 

 /jméno a příjmení 
Sídlo, bydliště, místo podnikání IČ 

1 Tost.cz, s.r.o. Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 259 56 019 

2 Gardenline s.r.o. 
Litoměřice, Šeříková 405/13 

PSČ 41201 
272 63 827 

3 SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice 290 10 161 

4 PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice 057 01 449 

Po zpřístupnění nabídek komise stanovila pořadí nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria, tj. od nejnižší 

nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.  

Výsledek hodnocení: 

Pořadí 

nabídky 

Obchodní firma – název /jméno a příjmení/ 

 sídlo, bydliště, místo podnikání  
IČ Nabídková cena v Kč  

1 
Gardenline s.r.o. 

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201 
272 63 827 

10 307 972,01 bez DPH  

12 472 646,13 včetně DPH 

2 
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. 

Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice 
057 01 449 

10 544 985,20 bez DPH 

12 759 432,30 včetně DPH 

3 
SKL RECYKLOSTAV s.r.o. 

Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice 
290 10 161 

11 107 268,00 bez DPH  

13 439 794,30 včetně DPH 

4 
Tost.cz, s.r.o. 

Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
259 56 019 

13 282 500,00 bez DPH  

16 071 825,00 včetně DPH 

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky účastníka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídky, která byla 

vyhodnocena jako první v pořadí, s konstatováním, že:  

• nabídková cena byla zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Hodnotící komise rovněž došla 

k závěru, že posuzovaná nabídka neobsahuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu, neboť se jedná o cenu v místě a čase obvyklou, 

• účastník splnil požadavky zadavatele na kvalifikaci a způsob jejího prokazování, jak bylo uvedeno 

v zadávacích podmínkách, 

• účastník zpracoval Smlouvu o dílo v souladu se zadávacími podmínkami. 

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem Gardenline s.r.o., IČ 272 63 827, se sídlem 

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 

nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 12 472 646,13 Kč včetně DPH (10 307 972,01 Kč 

bez DPH). Ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší 

nabídkovou cenou. 

O své činnosti komise sepsala tyto dokumenty (všechny ze dne 24. 4. 2019): Protokol o otevírání nabídek 

v elektronické podobě, Protokol o jednání hodnotící komise a Zprávu o hodnocení nabídek (viz Přílohy tohoto 

návrhu). 

Rada města, po seznámení se s dokumenty zpracovanými shora uvedenou komisí a s kopiemi nabídek, přijala toto 

usnesení:   

Usnesení č. 209/2019 

Rada města  

rozhoduje, na základě dokumentů zpracovaných komisí, pověřenou a ustavenou Radou města v souladu s § 42 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) k provádění úkonů podle tohoto ZZVZ v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „Revitalizace lokality sídliště Balonka - 2019“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ustanovení § 53 ZZVZ, o uzavření smlouvy s účastníkem Gardenline s.r.o., IČ 272 63 827, se sídlem 

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 

nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 12 472 646,13 Kč včetně DPH (10 307 972,01 Kč 

bez DPH) a ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší 

nabídkovou cenou. 
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Výsledek hodnocení: 

Pořadí 

nabídky 

Obchodní firma – název /jméno a příjmení/ 

 sídlo, bydliště, místo podnikání  
IČ Nabídková cena v Kč  

1 
Gardenline s.r.o. 

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201 
272 63 827 

10 307 972,01 bez DPH  

12 472 646,13 včetně DPH 

2 
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. 

Lesní 537, Mladá, 289 24 Milovice 
057 01 449 

10 544 985,20 bez DPH 

12 759 432,30 včetně DPH 

3 
SKL RECYKLOSTAV s.r.o. 

Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice 
290 10 161 

11 107 268,00 bez DPH  

13 439 794,30 včetně DPH 

4 
Tost.cz, s.r.o. 

Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
259 56 019 

13 282 500,00 bez DPH  

16 071 825,00 včetně DPH 

Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením komise. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce 

 

OŠKS předkládá Radě města návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Milovice, nám. 30. června 

508, Milovice – Mladá a Základní školou Juventa, Komenského 578, Milovice – Mladá, která se týká: 

• Vyjmutí prostor v budově s číslem popisným, stavba občanského vybavení č.p. 581 stojící na pozemku 

parcelní číslo st. 599 o výměře 1141 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Benátecká Vrutice. 

Výše uvedené návrhy Dodatků navazují na nutnost změnit odběratele dodávky zemního plynu v rámci sdružených 

služeb pro budovu Komenského 581 tak, aby odběratelem bylo Město Milovice, nikoli ZŠ Juventa, příspěvková 

organizace. V současné době jsou zálohy stále hrazeny z rozpočtu ZŠ Juventa, což není zcela v pořádku, a to již 

s ohledem na vyúčtování nákladů pro současné uživatele nebytových prostor za rok 2019, které proběhne v roce 

2020. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 210/2019 

Rada města 

schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Milovice, nám. 30. června 508, Milovice – 

Mladá a Základní školou Juventa, Komenského 578, Milovice – Mladá, 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

6. Nesouhlas s usnesením RM č. 114/2018 – vyhrazené parkování v ul. Průběžná, vedle domu č. p. 604 

 

Paní N. K. (V.) podala nesouhlas s usnesením Rady města č. 114/2018 RM č. 9/2019 ze dne 13. 03. 2019. Uvádí, 

že se domnívá, že je oprávněna parkovací stání nadále užívat, a to na základě stanovení místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci, které bylo vydané panu L. T. Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, 

které v celé záležitosti účastníci dokládají bylo vydáno panu L. T., pro vozidlo s SPZ 1SF 0380 a 9S5 4449. 

Předmětné usnesení RM se, ale týká odstranění dopravního značení IP12 s dodatkovou tabulkou E 13 

s textem 2SU 4098 a 6T7 1642, tedy pro úplně jiná vozidla, na které nemá paní K. (V.) žádné povolení. Povolení 

ke zvláštnímu užívání místní komunikace nebylo žádnému z účastněných vydáno, tudíž byla parkovací místa 

užívána bez povolení, čímž se uživatelé dopouštěli přestupku spočívajícího ve zvláštním užívání pozemní 

komunikace bez povolení dle § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, proto bylo dopravní 

značení odstraněno. Dodatkovou tabulku E 13, která je součástí DZ IP 12 nelze měnit libovolně, v závislosti na 

tom, jaké vozidlo uživatel zrovna využívá, ale je povinen při každé změně podat žádost o změnu povolení 

(například pokud si pořídil nové vozidlo). Pokud žadatel neučiní žádný z výše uvedených kroků (například z 

důvodu odstěhování), povolení uplynutím doby zaniká. Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“), 

navrhuje trvat na vydaném usnesení, a to již s ohledem na vydané stanovisko právního zástupce města. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 211/2019 

Rada města 

trvá na usnesení Rady města č. 114/2018 RM č. 9/2019 ze dne 13. 03. 2019, z důvodu, že p. N. K. (V.) nemá 

platné povolení pro vozidlo 6T7 1642 registrované na P. P. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. Nesouhlas s usnesením RM č. 58/2019 – VZ „Správa objektu čp. 581 ul. Komenského a objektu čp. 347 

a 348 ul. Dukelská“ 

 

Kancelář úřadu předkládá RM k projednání námitku společnosti GR servis group s.r.o. – viz příloha, k usnesení 

RM č. 58/2019, kterým rozhodla o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Správa 
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objektu čp. 581 ul. Komenského a objektu čp. 347 a 348 ul. Dukelská“. Předmětem plnění zakázky je zajištění 

celoroční správy, údržby a služeb spojených s užíváním objektů v ul. Komenského 581 a Dukelská 347 a 348 

(správa plynových kotelen včetně zajištění nutných revizí a kontrol, zajištění revizí elektroinstalace a hromosvodů, 

zajištění vyúčtování služeb jednotlivým uživatelům nebytových prostor). Podle předmětu plnění zakázky a podle 

její předpokládané hodnoty, se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která byla zadávána v 

souladu s článkem 8 vnitřního předpisu zadavatele  tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných 

zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „Směrnice“), s dodržením ustanovení § 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZZVZ“) 

tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dne 21. 1. 2019 byla Výzva k 

podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána 5 dodavatelům a zároveň bylo zadávací řízení uveřejněno na 

profilu zadavatele Lhůta pro podání nabídek končila dne 4.2.2019 a z důvodu podání vysvětlení ZD byla lhůta pro 

podání nabídek prodloužena do 7. 2. 2019 do 12:30 hod v podatelně MěÚ Milovice. V průběhu uveřejnění nebyla 

podána žádná námitka upozorňující na diskriminující zadávací kritéria. Ve stanovené lhůtě byla doručena nabídka 

jednoho účastníka, která vyhověla zadávacím podmínkám a zadavatel rozhodl o výběru dodavatele. Po opakované 

kontrole celého procesu zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu nebylo zjištěno pochybení ve vztahu k 

zákonu o zadávání VZ, ani k interní směrnici zadavatele a nebylo shledáno diskriminační jednání, které by 

opodstatňovalo zrušení zakázky nebo odstoupení od smlouvy. Nabídková cena dodavatele je cenou v místě a čase 

obvyklou a odpovídá cenové nabídce podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „Správa nebytových prostor budovy č.p. 347,348 v ul. Dukelská, Milovice“ schválené usnesení RM č. 

723/2016 ze dne 21. 12. 2016 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 212/2019 

Rada města  

trvá na svém usnesení č. 58/2019 ze dne 13.2.2019 kterým rozhodla o výběru dodavatele, kterým je DOMOS spol. 

s r.o., IČ 457 18 661, se sídlem Jaselská 65/10, 293 01 Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou za celé období plnění 

ve výši 1 643 664,00 Kč včetně DPH (1 358 400,00 Kč bez DPH), vzhledem k tomu, že jeho nabídka splnila 

všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

8. Návrh na schválení zřízení dvou přípravných tříd v ZŠ Juventa, p. o. – revokace usnesení RM č. 

102/2019 

 

OŠKS předkládá návrh na revokaci usnesení RM č. 102/2019, kterým Rada města schválila zřízení přípravné třídy 

v ZŠ Juventa, příspěvkové organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá.  Dle sdělení ředitele základní školy 

je zájem rodičů o umístění dětí do přípravné třídy vyšší, než bylo původně přepokládáno a z tohoto důvodu žádá 

o souhlas se zřízení dvou přípravných tříd místo původně plánované jedné třídy. Škola má pro zřízení dvou 

přípravných tříd dostatečné materiální vybavení, zároveň i vybrané pedagogické pracovníky (speciální pedagogy), 

kteří v přípravné třídě zajistí výuku, tj. systematicky připraví děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k 

bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy. Návrh je předkládán v souladu 

s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obce mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy 

vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se 

v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 213/2019 

Rada města  

a) revokuje usnesení Rady města č. 102/2019 

b) schvaluje zřízení dvou přípravných tříd v ZŠ Juventa, příspěvkové organizace, Komenského 578, Milovice – 

Mladá, v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

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

c) ukládá OŠKS zajistit vše potřebné ke zřízení přípravné třídy 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

9. Komise Rady města 

 

9a) Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

 

OŠKS předkládá zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ze dne 29.04.2019 

(dále jen KRSVZ). KRSVZ na jednání projednala žádosti 
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• pana F. K. zastoupeného veřejnou opatrovnicí města Milovice paní Zuzanou Smutnou o přidělení bytu 

v ulici Armádní o velikosti 1+1 (36,2 m2) v 7. nadzemním podlaží po uvolnění současným nájemcem; 

• Linky Bezpečí, z.s. o finanční podporu ve výši 25.000 Kč. 

Komise dále projednala průběh aktivit konaných v souvislosti s problematikou privatizace nájemních bytů 

realizované městem Čelákovice a shrnula výsledky dosavadní činnosti: 

• Rozpracovanou verzi analýzy nájemníků privatizovaných bytů 

• Zřízení právního, finančního a sociálního poradenství 

• Technický stav domů s pečovatelkou službou a projekt výstavby KUDUS 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 214/2019 

Rada města  

a)  bere na vědomí Zápis č. 4/2019 z Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví ze dne 29.04.2019 

b) schvaluje žádost pana F. K. zastoupeného veřejnou opatrovnicí města Milovice paní Zuzanou Smutnou o 

přidělení bytu v ulici Armádní o velikosti 1+1 (36,2 m2) v 7. nadzemním podlaží po uvolnění současným 

nájemcem; 

c) schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč pro Linku Bezpečí, z.s., 

d) ukládá zveřejnit adresný záměr na byt v ul. Armádní na p. F. K. v předloženém znění. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

9b) Občanská komise Boží Dar 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápis z jednání Občanské komise Boží Dar č. 3/2019 ze dne 27. 3. 

2019.  

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 215/2019 

Rada města 

bere na vědomí Zápis z jednání Občanské komise Boží Dar č. 3/2019 ze dne 27. 3. 2019.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

9c) Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápis z jednání Komise pro urbanistická rozvoj města, výstavbu a 

zeleň č. 4/2019 ze dne 29. 4. 2019. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 216/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro urbanistická rozvoj města, výstavbu a zeleň č. 4/2019 ze dne 29. 

4. 2019, 

b) ukládá Odd. správy majetku města provést kontrolu funkčnosti jednotlivých kontejnerů a v případě 

poškození provést výměnu, 

c) ukládá Odd. správy majetku města zjistit potřebu možnosti využití kompostérů pro likvidaci biologicky 

rozložitelného odpadu a v případě zájmu pořídit jej dalším bytovým domům. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

9d) Občanská komise části Benátecká Vrutice 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápis z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice č. 3/2019 

ze dne 24. 4. 2019. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 217/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí Zápis z jednání Občanské komise části Benátecká Vrutice č. 3/2019 ze dne 24. 4. 2019, 

b) konstatuje, že pro splnění bodu 2, tohoto zápisu, je nezbytné podání oficiální žádosti na podatelnu MěÚ 

Milovice, 

c) ukládá Odd. správy majetku města přemístit nádoby na tříděný odpad na místo umístění kontejnerů na 

bioodpad na parc. Č. 63/4 v k. ú. Benátecká Vrutice za předpokladu, že toto místo shledá za vhodné, 

d) ukládá Odd. správy majetku města provést vyčištění odvodňovacího systému odvodu vody z přívalových 

dešťů z části Benátecká Vrutice umístěné v parku parc. č. 1251/4 k. ú. Benátecká Vrutice a na přilehlé komunikaci 

vedoucí ve směru na Starou Lysou, 
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e) ukládá Odd. správy majetku města zajistit cenovou nabídku na zadržovací nádrže pro umístění na parc. č. 

1268/2 k. ú. Benátecká Vrutice, případně zvážit vybudování účinného systému ochrany části Benátecká Vrutice 

od zaplavení vodou přívalových dešťů a předložit návrh řešení na jednání Rady města,  

f) ukládá Odd. správy majetku města provést výsadbu vhodných dřevin v části Benátecká Vrutice tzv. u malého 

křížku, par. č. 1151/4 k. ú. Benátecká Vrutice, 

g) ukládá Odd. správy majetku města zajistit úpravu povrchu komunikace na parc. č.  1282 k. ú. Benátecká 

Vrutice 

h) ukládá Odd. správy majetku města provádět pravidelnou zálivku stromů v místě zvaném Třešňovka v části 

Benátecká Vrutice, jakožto i jiných částí města.   

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

9e) Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města Zápisy z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci 

kriminality č. 4/2019 ze dne 25. 4. 2019 a č. 5/2019 ze dne 29. 4. 2019. 

Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 218/2019 

Rada města 

a) bere na vědomí Zápisy z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality č. 4/2019 ze dne 25. 

4. 2019 a č. 5/2019 ze dne 29. 4. 2019, 

b) ukládá Odd. rozvoje města a investic vyzvat majitele nemovitosti k nápravě stavu na pozemku mezi Českou 

poštou a MŠ Sluníčko, viz bod 1) zápisu č. 4/2019, 

c) ukládá Technické skupině, odstranit dlaždice, které jsou umístěny na chodníku kolem provozovny a tvoří 

nebezpečnou překážku pro chodce viz bod 2) zápisu č. 4/2019, 

d) ukládá Odd. správy majetku města prověřit majetkoprávní vztahy a vyzvat majitele pozemků a nemovitostí k 

udržování pořádku v lokalitě vymezené ulicemi Lesní, Sportovní, Armádní a MŠ Sluníčko, 

e) ukládá Odd. správy majetku města prověřit funkčnost ukazatele rychlosti na ulici Armádní směrem na 

Benáteckou Vrutici a zajistit prořez větví tak, aby tyto nestínily zmíněnému ukazateli, 

f) ukládá Odd. správy majetku města zajistit změnu přechodu u Coopu přes ulici Spojovací rovnoběžně s ulicí 

Armádní, dle bodu 5) zápisu č. 4/2019, 

g) ukládá Odd. rozvoje města a investic realizovat návrh úpravy křižovatky ulice Ostravská a Družstevní, a to 

osazením kruhového objezdu, dle bodu 3) zápisu 5/2019 a tento předložit na jednání Rady města, 

h) ukládá Odd. správy majetku města zahájit úkony pro změnu přednosti v jízdě na křižovatce ulic Mírová a 

Ostravská, dle bodu 4) zápisu č. 5/2019, 

ch) ukládá Odd. správy majetku města zahájit úkony pro změnu přednosti v jízdě na křižovatce ulic Mírová a 5. 

května, dle bodu 5) zápisu č. 5/2019, 

i) ukládá Odd. správy majetku města provést revizi používání dopravního značení a odstranění přebytečných 

značek, a to s ohledem na přehlednost dopravního značení, ale také hospodárnost města, 

j) ukládá OŠKS zapojit se do projektu „Protidrogový vlak“, který bude nabídnut především do základních škol 

města a v případě zapojení, informovat o tomto projektu občany města všemi dostupnými prostředky, 

k) ukládá Odd. správy majetku města zamítnout návrh bytového družstva Průběžná 607 ve věci vyhrazeného 

parkování zaslané dopisem dne 2. 4. 2019, viz bod 8) zápisu č. 5/2019, 

l) ukládá Odd. správy majetku města sjednat nápravu v dopravním značení – doplnění svislého dopravního 

značení – přechodu pro chodce na ulici Armádní na úrovni domů 501 a 502 ve směru na Benáteckou Vrutici a 

doplnění svislého dopravního značení – přechodu pro chodce na ulici Topolová u autobusové zastávky 

„Mirakulum“ viz bod 9) zápisu č. 5/2019, 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Pilc       Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice       místostarostka města Milovice  

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 5. 2019 

Zápis byl ověřen podpisy dne:13. 5. 2019 
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