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Město MILOVICE 
Kancelář úřadu 

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 24 

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

____________________________________________________________________ 

 

USNESENÍ 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 2/2019 ze dne 13. 5. 2019 

 

Usnesení č. 22/2019 

Zastupitelstvo města Milovice 

volí ověřovatelem zápisu Mgr. Ondřeje Matouše a paní Janu Hrdličkovou. 

 

Usnesení č. 23/2019 

Zastupitelstvo města Milovice 

volí do volební a návrhové komise paní Jaroslavu Zatloukalovou a pana Stanislava Melichara. 

 

Usnesení č. 24/2019 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje program zasedání:  

1. Kontrola plnění usnesení ZM 

2. Finanční výbor ZM 

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

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

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

6. Návrh OZV o ochraně nočního klidu 

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

8. Kontrolní výbor ZM 

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

zastupitelstva města 

10. Diskuze 

 

Usnesení č. 25/2019 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 1/2019. 

 

Usnesení č. 26/2019 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí zápis z jednání z jednání Finančního výboru ZM č. 3/2019 ze dne 27. 3. 2019 č. 4/2019 ze dne 

24. 4. 2019, které jsou přílohou tohoto usnesení.  

 

Usnesení č. 27/2019 

Zastupitelstvo města 

a) schvaluje navýšení spoluúčasti města Milovice jako zřizovatele z původně schválené částky 3 257 898 Kč na 

11 999 388 Kč a vyslovuje souhlas s pokračováním v realizaci projektu za podmínky, že realizace projektu bude 

z původního termínu k 3. 4. 2020 moci být ukončena k 31. 12. 2020, 

b) ukládá Ekonomickému oddělení připravit Rozpočtové opatření na příští zasedání zastupitelstva města, dle bodu 

a) tohoto usnesení, 

c) ukládá p. o. ZŠ T. G. Masaryka, se sídlem Školská 112, 28923 Milovice, aby jednotlivé kroky v realizaci 

projektu konzultovala se zřizovatelem. 

 

Usnesení č. 28/2019 

Zastupitelstvo města  

a) schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019/ZM v předloženém znění, 

b) bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019/RM. 
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Usnesení č. 29/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje doplnění textu v příloze č. 1, v bodě 7, zóně G za ulici Tyršova "a dále hřiště a veřejné prostranství 

v okolí mateřské školky Kostička na pozemku parc. č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice ". 

 

Usnesení č. 30/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje slovní a grafické rozšíření prostoru v příloze č. 1 v zóně E, dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 31/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení a doplnění 2 schválených doplňujících návrhů. 

 

Usnesení č. 32/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o ochraně nočního klidu, ve znění, které je přílohou tohoto 

usnesení. 

 

Usnesení č. 33/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní 

pyrotechniky, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 34/2019 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 3/2019 ze dne 11. 3. 2019 a č. 4/2019 ze dne                     

1. 4. 2019, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 35/2019 

Zastupitelstvo města 

souhlasí, 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 souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Ověřen dne:   Ověřen dne:  

                         

 

 

 

……………………………..  ………………………….. 

Mgr. Ondřej Matouš  Jana Hrdličková 

                                       

                           

                                    

 

 

Starosta města Milovice: 

 

 

 

 

………………………….. 

Lukáš Pilc 
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Město MILOVICE 
Kancelář úřadu 

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 24 

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

____________________________________________________________________ 

Zápis č. 2/2019 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Milovice č. 2/2019, konaného v pondělí dne 13. 5. 2019 

od 18:00 hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508 

 

Přítomni: viz presenční listina   

 

Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta města Milovice pan Lukáš Pilc. Přivítal přítomné a konstatoval splnění 

všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města podle jednacího řádu 

Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

 

Následně starosta města konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli přítomno 14 

členů Zastupitelstva města Milovice, není přítomen Ing. Vladimír Vedral. Tímto je Zastupitelstvo města Milovice 

schopné usnášení ve všech bodech programu. 

 

Starosta města upozornil všechny přítomné, že celý průběh veřejného zasedání Zastupitelstva města je nahráván 

na zvukový záznam. 

 

Následně starosta města Milovice určil zapisovatelku dnešního zasedání: 

Zapisovatelkou byla určena: 

Marie Znamenáčková – asistentka Kanceláře úřadu. 

 

Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé: 

Jaroslav Kužel a Ing. Jiří Hlaváček. 

 

Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé: 

Mgr. Ondřej Matouš a Jana Hrdličková. 

Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat. 

Usnesení č. 22/2019 

Zastupitelstvo města Milovice 

volí ověřovatelem zápisu Mgr. Ondřeje Matouše a paní Janu Hrdličkovou. 

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Stanislav Melichar, Ing. Jiří 

Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 2 (Mgr. Ondřej Matouš, Jana Hrdličková).  

Návrh byl schválen.  

 

Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do volební a návrhové komise byli zvoleni zastupitelé: 

Jaroslava Zatloukalová a Stanislav Melichar 

Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat. 

Usnesení č. 23/2019 

Zastupitelstvo města Milovice 

volí do volební a návrhové komise paní Jaroslavu Zatloukalovou a pana Stanislava Melichara. 

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, 

Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří 

Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 2 (Jaroslava Zatloukalová, Stanislav Melichar).  

Návrh byl schválen.  

 

Na zasedání se dostavil Ing. Vladimír Vedral. 

 

Starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 1/2019, ze dne 4. 3. 

2019, byl dne 8. 3. 2018 vyhotoven a rozeslán členům Zastupitelstva města k připomínkování. Stanovený termín 

pro připomínky bylo pondělí 11. 3. 2018 do 10:00 hodin. Ve stanoveném termínu bylo doručeno několik 

připomínek, které byly do zápisu zapracovány. Zápis byl ověřen dne 13. 3. 2019 a téhož dne zveřejněn na 

webových stránkách města. 
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Starosta města předložil program veřejného zasedání Zastupitelstva města č. 2/2019: 

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 

 

Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh na zařazení dalšího bodu programu, a to "Zajištění audiovizuálního přenosu 

zasedání Zastupitelstva města", a to jako bod č. 10. 

 

 

Pan starosta vznesl protinávrh na změnu programu, a to přesunout bod č. 8 "Žádost o součinnost při realizaci 

investiční akce "Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka Milovice" jako bod č. 3, za bod č. 2 „Finanční výbor ZM“ a 

ostatní body bez doplnění ponechat dále v navrženém pořadí. 

 

 

JUDr. Kristýna Bukovská také vznesla protinávrh, a to přesunutí bodu dle protinávrhu pana starosty a zařazení 

bodu dle protinávrhu Mgr. Zdeňka Milaty.  

 

 

Pan starosta nechal hlasovat nejdříve o protinávrhu JUDr. Kristýny Bukovské: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje program zasedání:  

1. Kontrola plnění usnesení ZM 

2. Finanční výbor ZM 

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

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

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

6. Návrh OZV o ochraně nočního klidu 

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

8. Kontrolní výbor ZM 

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

zastupitelstva města 

10. Zajištění audiovizuálního přenosu zasedání Zastupitelstva města  

11. Diskuze 

Hlasování: pro 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 7 

(Lukáš Pilc, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš), zdržel se 4 (Stanislav Melichar, Jaroslava Zatloukalová, Jana Hrdličková, Ing. Jiří 

Hlaváček).  

Návrh nebyl schválen.  

 

 

Poté pan starosta nechal hlasovat o svém protinávrhu: 

Usnesení č. 24/2019 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje program zasedání:  

1. Kontrola plnění usnesení ZM 

2. Finanční výbor ZM 

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

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

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

6. Návrh OZV o ochraně nočního klidu 

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

8. Kontrolní výbor ZM 
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9. Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Milovice a členem 

zastupitelstva města 

10. Diskuze 

Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří 

Hlaváček), proti 0, zdržel se 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk 

Milata).  

Návrh byl schválen.  

1. Kontrola plnění usnesení ZM 

 
Kancelář úřadu předkládá členům Zastupitelstva města kontrolu plnění ze zasedání Zastupitelstva města č. 1/2019. 

Usnesení č. 3/2019 

Plnění: Program ZM č. 1/2019 byl vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města dne 18. 2. 2019. 

Usnesení č. 6/2019 

Plnění: Rozpočtové opatření č.1/2019/ZM bylo zaúčtováno dne 13. 3. 2019 a téhož dne vyvěšeno na webových 

stránkách města. 

Usnesení č. 7/2019 

Plnění: Dne 27. 3. 2019 byla uzavřená Kupní smlouva a dne 24. 4. 2019 byl proveden vklad s právními účinky 

k 1. 4. 2019. 

Usnesení č. 8/2019 

Plnění: Dne 24. 4. 2019 byla podepsána Kupní smlouvá starostou města, které byly odeslány protistraně k podpisu.  

Usnesení č. 9/2019 

Plnění: Vedení města svolalo dne 3. 4. 2019 schůzku se zástupci měst Čelákovice a Lysá nad Labem, zápis z tohoto 

jednání byl občanům zveřejněn prostřednictvím webových stránek města. Rada města dále uložila Oddělení 

školství, kultury a sociálních věcí, aby ve spolupráci s Komisí pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví, provedlo 

analýzu nájemníků bytů určených k privatizaci s ohledem na zajištění seznamu a kvalifikování těch, kteří budou 

hodni k případné pomoci města s ohledem na jejich sociální situaci a tato analýza se zpracovává.  

Usnesení č. 11/2019 

Plnění: Plánovací smlouva byla starostou města podepsána dne 3. 5. 2019 a zástupce druhé smluvní strany byl 

vyzván, aby se k podpisu smlouvy dostavil.  

Usnesení č. 12/2019 

Plnění: Kupní smlouva byla starostou města podepsána dne 24. 4. 2019, prodávajícím byla smlouva podepsána 

dne 26. 4. 2019 a téhož dne byla kupní cena odeslána na jeho bankovní účet. Návrh na převod vlastnického práva 

v katastru nemovitostí byl podán dne 30. 4. 2019 pod č.j. V - 3425/2019-208.  

Usnesení č. 13/2019 

Plnění: Dne 13. 3. 2019 se Rada města účastnila výše uvedené dražby s nejnižším možným příhozem 1 420 500 

Kč, bylo zahájeno řízení na změnu vlastnického práva. 

Usnesení č. 15/2019 

Plnění: Dne 13. 3. 2019 byla OZV zveřejněna na úřední desce a webových stránkách města a 14. 3. 2019 byla 

zaslána na MVČR.  

Plnění: Tato informace byla předána Ústavnímu soudu, prostřednictvím právního zástupce.  

Usnesení č. 18/2019 

Plnění: Byly vytvořeny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací, viz usnesení.  

Usnesení č. 19/2019 

Plnění: Byly vytvořeny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací, viz usnesení.  

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 

 

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 25/2019 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM č. 1/2019. 

Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej 

Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral) proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Zdeněk Milata).  

Návrh byl schválen. 

 

Pan starosta předal slovo předsedovi Finančního výboru, Ing. Aleši Smetákovi.  
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2. Finanční výbor ZM 

 
Ing. Aleš Smeták, předseda Finančního výboru předkládá členům Zastupitelstva města zápis z jednání Finančního 

výboru ZM č. 3/2019 ze dne 27. 3. 2019 a č. 4/2019 ze dne 24. 4. 2019 – viz příloha 

Dosavadní přijatá usnesení: 

Nebylo přijato. 

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 

 

JUDr. Kristýna Bukovská vznesla protinávrh na změnu usnesení, a to přidání bodu ve znění „b) ukládá Radě města 

ukončit smlouvu na správu objektu Komenského 581 a Dukelská 347, 348 a vypsat novou veřejnou zakázku v 

souladu s doporučením Finančního výboru“. 

 

Pan starosta nechal o tomto protinávrhu hlasovat: 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

a) bere na vědomí zápis z jednání z jednání Finančního výboru ZM č. 3/2019 ze dne 27. 3. 2019 č. 4/2019 ze 

dne 24. 4. 2019, které jsou přílohou tohoto usnesení, 

b) ukládá Radě města ukončit smlouvu na správu objektu Komenského 581 a Dukelská 347, 348 a vypsat novou 

veřejnou zakázku v souladu s doporučením Finančního výboru. 

Hlasování: pro 5 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. 

Zdeněk Milata, proti 7 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, František Vágner, Jaroslav 

Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar,), proti 0, zdržel se 3 (Ing. Aleš Smeták, Mgr. Ludmila Šimková, 

Jana Hrdličková).  

Návrh nebyl schválen.  

 

Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu: 

Usnesení č. 26/2019 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí zápis z jednání z jednání Finančního výboru ZM č. 3/2019 ze dne 27. 3. 2019 č. 4/2019 ze dne 

24. 4. 2019, které jsou přílohou tohoto usnesení.  

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří 

Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral), proti 0, zdržel se 3 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Mgr. Zdeněk 

Milata).  

Návrh byl schválen.  

 

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

 
Místostarostka města Mgr. Ludmila Šimková, předkládá zastupitelům 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 je 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 tělesně postižené, kabinet pro pedagogy, bezbariérový přístup a zeleň v 

okolí školy. V průběhu přípravy realizace projektu došlo ke vzniku objektivní příčiny, která povede příjemce k 

tomu, že v nejbližších dnech vstoupí do jednání s poskytovatelem dotace s cílem posunutí termínu ukončení 

realizace projektu. Touto objektivní příčinou je zejména navýšení 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). V nominální hodnotě se tak jedná o předpokládané 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 posunutí v harmonogramu realizace projektu, který aktuálně zasahuje více do běžného školního provozu 

(výuky). Předmětem aktuálních jednání s odpovědným orgánem bude snaha o posunutí ukončeni realizace 
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projektu ze stávajícího termínu, tedy 30. 4. 2020 na 31. 12. 2020 a to především z důvodu, že dokončení stavební 

části projektu není ve stávajícím termínu velmi pravděpodobně reálné (komplikací je právě realizace vestavby za 

provozu školy a tím pádem rozsáhla bezpečnostní a provozní opatření). Ředitelka ZŠ T.G.M. tímto žádá o navýšení 

rozpočtu na realizaci projektu a tím vyslovenou akceptaci uvedeného postu, kdy je stále reálné, že celý projekt 

bude z významnější části financován EU.  

Dosavadní přijatá usnesení RM a ZM: 

Usnesení RM č. 498/2016 ze dne 7.9.2016: 

Usnesení RM č. 575/2016 ze dne 16.10.2016 

Usnesení RM č. 591/2016 ze dne 2. 11. 2016 

Usnesení ZM č. 110/2018 ze dne 1.10.2018 

Usnesení RM č. 187/2019 ze dne 24. 4. 2019: 

Stanovisko k návrhu: 

Žádost byla projednána Finančním výborem na jednání č. 3/2019, kde členové Finančního výboru nedoporučují 

realizaci projektu za předložených podmínek vzhledem k vysokému riziku, že by celý projekt mohl být nakonec 

realizován výhradně z finančních prostředků města Milovice z důvodu nesplnění podmínky dotace – realizace 

projektu ve stanoveném či prodlouženém termínu.  
Vztah k rozpočtu: 

Celkový rozpočet projektu po zpracování dokumentace pro provedení stavby činí 40.480.093 Kč. Podmínkou 

poskytnutí dotace je 10 % účast zřizovatele, která v původním rozhodnutí činila částku 3. 257.895. Na základě 

nově zjištěných skutečností však dojde k procentuálnímu, a tedy i nominálnímu navýšení spoluúčasti města na 

11 999 388 Kč, tzn navýšení položky v rozpočtu města o 8.741.490 Kč.  Tato změna podléhá schválení 

rozpočtového opatření Zastupitelstva města. 

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 
 

Návrh usnesení: 

a) schvaluje navýšení spoluúčasti města Milovice jako zřizovatele z původně schválené částky 3 257 898 Kč na 

11 999 388 Kč a vyslovuje souhlas s pokračováním v realizaci projektu, 

b) ukládá Ekonomickému oddělení připravit Rozpočtové opatření na příští zasedání zastupitelstva města, dle bodu 

a) tohoto usnesení. 

 
Mgr. Ludmila Šimková vznáší protinávrh na úpravu usnesení, ve znění viz níže: 

 

Paní místostarostka nechala o svém protinávrhu hlasovat: 

Usnesení č. 27/2019 

Zastupitelstvo města 

a) schvaluje navýšení spoluúčasti města Milovice jako zřizovatele z původně schválené částky 3 257 898 Kč na 

11 999 388 Kč a vyslovuje souhlas s pokračováním v realizaci projektu za podmínky, že realizace projektu bude 

z původního termínu k 3. 4. 2020 moci být ukončena k 31. 12. 2020, 

b) ukládá Ekonomickému oddělení připravit Rozpočtové opatření na příští zasedání zastupitelstva města, dle bodu 

a) tohoto usnesení, 

c) ukládá p. o. ZŠ T. G. Masaryka, se sídlem Školská 112, 28923 Milovice, aby jednotlivé kroky v realizaci 

projektu konzultovala se zřizovatelem. 

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, František Vágner, Mgr. Ludmila 

Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. 

Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 3 (Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna 

Bukovská.)  

Návrh byl schválen. 

 

Pan starosta předal slovo předsedovi Finančního výboru, Ing. Aleši Smetákovi.  

 

4. Návrh rozpočtového opatření č.3/2019/ZM 

 

Ing. Aleš Smeták, předseda Finančního výboru předkládá členům zastupitelstva města návrh RO 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. 
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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 

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 byl projednán na jednání finančního výboru dne 24. 4. 2019. V materiálech máte 

přiloženu kopii rozpočtového opatření č.2/2019/RM, schváleného dne 6. 3. 2019 usnesením č. 95/2019. 

Dosavadní přijatá usnesení: 

Usnesení č. 182/2019 

Vztah k rozpočtu: 

Viz přiložená tabulka. 

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 

 

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 28/2019 

Zastupitelstvo města  

a) schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019/ZM v předloženém znění, 

b) bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019/RM. 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

Pan starosta předal slovo Mgr. Luboši Šafránkovi, předsedovi komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci 

kriminality.  

 

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

 
Mgr. Luboš Šafránek 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 a jednání Rady města č. 14/2019, kde byl doporučen ke schválení. Nové znění OZV v rámci 

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

příloha. 

Dosavadní přijatá usnesení: 

Usnesení ZM č. 61/2011 ze dne 7. 11. 2011: 

Stanovisko k návrhu: 

Znění této OZV bylo konzultováno s MVČR. 

Vztah k rozpočtu: 

Nebude dotčen.  
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Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 

 

Mgr. Zdeněk Milata vznesl doplňující návrh, aby do návrhu OZV byla přidána další zóna, ve které by byly 

vyznačeny Tůně Josefov jako bod 12, zóna "k". 

JUDr. Kristýna Bukovské vznesla též doplňující návrh, a to doplnit v příloze č. 1, v bodě 7, zóně G " a dále hřiště 

a veřejné prostranství v okolí mateřské školky Kostička na pozemku parc. č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice " 

Dále vznesl doplňující návrh Ing. Aleš Smeták, a to slovní a grafické rozšíření prostoru v zóně E. 

Pan Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat o doplňujícím návrhu Mgr. Zdeňka Milaty: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje doplnění zóny, ve které by byly vyznačeny Tůně Josefov jako bod 12, zóna "k". 

Hlasování: pro 4 (, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská) proti 

10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, František Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana 

Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), proti 0, zdržel se 1 (Ing. 

Aleš Smeták).  

Návrh nebyl schválen.  

 

Pan Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat o doplňujícím návrhu JUDr. Kristýny Bukovské: 

Usnesení č. 29/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje doplnění textu v příloze č. 1, v bodě 7, zóně G za ulici Tyršova ",a dále hřiště a veřejné prostranství 

v okolí mateřské školky Kostička na pozemku parc. č. 1386/1 v k.ú. Benátecká Vrutice ". 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej 

Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

Pan Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat o doplňujícím návrhu Ing. Aleše Smetáka: 

Usnesení č. 30/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje slovní a grafické rozšíření prostoru v příloze č. 1 v zóně E, dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej 

Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata), proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

Pan Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat o celém návrhu OZV včetně přijatých doplňujících návrhů: 

Usnesení č. 31/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení a doplnění 2 schválených doplňujících návrhů. 

Hlasování: pro 14 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej 

Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral), proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Zdeněk Milata).  

Návrh byl schválen.  

6.  Návrh OZV x/2019 o ochraně nočního klidu  

 
Mgr. Luboš Šafránek předkládá návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o ochraně nočního klidu, který 

byl projednán na jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci a Radě města č. 14/2019, kde byl 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.  

Dosavadní přijatá usnesení: 

Jedná se o nový návrh OZV, který byl vyjmut z následujících návrhů, přijatých v minulosti: 

Usnesení ZM č. 20/2017 ze dne 20. 3. 2017: 

Usnesení ZM č. 49/2018 ze dne 14. 5. 2018: 
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Usnesení ZM č. 80/2018 ze dne 18. 6. 2018: 

Usnesení RM č. 175/2019 ze dne 17. 4. 2019: 

Stanovisko k návrhu: 

Znění této OZV bylo konzultováno s MVČR. 

Vztah k rozpočtu: 

Nebude dotčen.  

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 

 

Mgr. Luboš Šafránek nechal o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 32/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o ochraně nočního klidu, ve znění, které je přílohou tohoto 

usnesení. 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej 

Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.   

 

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

 
Mgr. Luboš Šafránek 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 a jednání Rady města č. 15/2019, kde byl doporučen ke schválení. Nové znění OZV vymezuje činnosti, 

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

příloha.  

Dosavadní přijatá usnesení: 

Tento návrh vznikl sloučením dříve přijatých OZV, viz níže: 

Usnesení ZM č. 91/2015 ze dne 7. 9. 2015: 

Usnesení ZM č. 20/2017 ze dne 20. 3. 2017: 

Usnesení ZM č. 49/2018 ze dne 14. 5. 2018: 

Usnesení ZM č. 80/2018 ze dne 18. 6. 2018: 

Usnesení RM č. 194/2019 ze dne 24. 4. 2019: 

Stanovisko k návrhu: 

Znění této OZV bylo konzultováno s MVČR. 

Vztah k rozpočtu: 

Nebude dotčen.  

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 

 
K tomuto návrhu byly vzneseny 2 protinávrhy, a to od Mgr. Zdeňka Milaty a Ing. Vladimíra Vedrala, viz hlasování 

níže.  

 

Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat nejdříve o protinávrhu Ing. Vladimíra Vedrala: 

Návrh usnesení: 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní 

pyrotechniky s úpravou v čl. 2, kde bude uvedeno: „Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech 

pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například 

sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů“.  

Hlasování: pro 4 (Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská), proti 7 

(Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Jaroslav Kužel, 

Stanislav Melichar),  zdržel se 4 (Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Jiří 

Hlaváček).  

Návrh nebyl schválen.   

 

Poté Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat o protinávrhu Mgr.  Zdeňka Milaty: 

Návrh usnesení: 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní 

pyrotechniky s úpravou času v čl. 2 – „Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního 

klidu v době od 06:00 do 13:00 a od 17:00 do 22:00 veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů 
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způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů“. 

Hlasování: pro 1 (Mgr. Zdeněk Milata), proti 9 (Mgr. Ondřej Matouš, Lukáš Pilc, Mgr. Ludmila Šimková, 

Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Jaroslav Kužel, Ing. Jiří 

Hlaváček), zdržel se 5 (Ing. Vladimír Vedral, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Stanislav Melichar, Jana 

Hrdličková) 

Návrh nebyl schválen.   

 

Mgr. Luboš Šafránek nechal hlasovat o původním návrhu: 

Usnesení č. 33/2019: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní 

pyrotechniky, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, 

Mgr. Ludmila Šimková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), proti 5 (Ing. 

Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jana Hrdličková) zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

 

Zasedání Zastupitelstva města opustila JUDr. Kristýna Bukovská.   

 

Pan starosta předal slovo Jaroslavu Kuželovi, předsedovi Kontrolního výboru. 

 

8. Kontrolní výbor ZM 

 
Jaroslav Kužel, předseda KV předkládá členům Zastupitelstva města zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM       

č. 3/2019 ze dne 11. 3. 2019 a č. 4/2019 ze dne 1. 4. 2019 – viz přílohy. 

Dosavadní přijatá usnesení: 

Nebyla přijata. 

 

Zasedání Zastupitelstva města opustil Mgr. Luboš Šafránek. 

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 
 

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 34/2019 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 3/2019 ze dne 11. 3. 2019 a č. 4/2019 ze dne                     

1. 4. 2019, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila 

Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří 

Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

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

zastupitelstva města 

 
Starosta města předkládá zastupitelům 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 

kontrola oprávněnosti fakturovaných nákladů zhotoviteli v průběhu realizace vlastních stavebních prací v souladu 

s uzavřenou smlouvou o dílo a jejími přílohami vč. případné fyzické kontroly provedení prací v terénu, odborný 

dohled nad finanční přiměřeností a účelností změn vzniklých během výstavby, správa průběžné prostavěnosti vč. 

správy specializovaného software a konzultační činnost při zadávání veřejných zakázek stavebního zaměření. 

Vztah k rozpočtu: 

Předpokládané náklady v hodnotě 500 Kč/hod. budou vyplaceny ze schváleného rozpočtu města Milovice z 

položky 6171 5011 Platy zaměstnanců. Předpokládaný rozsah činnosti 5 – 20h měsíčně. 

Dosavadní přijatá usnesení: 
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Usnesení RM č. 188/2019 ze dne 24. 4. 2019: 

 

Diskuze k tomu jednání je nahrána na zvukovém zařízení. 
 

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 35/2019 

Zastupitelstvo města 

souhlasí, 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 souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  

Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, František Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana 

Hrdličková, Ing. Milan Pour, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček, Ing. 

Vladimír Vedral) proti 1 (Mgr. Zdeněk Milata), zdržel se 1 (Ing. Aleš Smeták).  

Návrh byl schválen. 

 

10. Diskuze  

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 22:06 hodin. 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 

Zapisovatelka: 

 

 

 

 

………………………….. 

Marie Znamenáčková 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Ověřen dne:   Ověřen dne:  

                         

 

 

 

……………………………..  ………………………….. 

Mgr. Ondřej Matouš  Jana Hrdličková 

                                       

                                                              

 

 

 

Starosta města Milovice: 

 

 

 

 

………………………….. 

Lukáš Pilc 
 


