
 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. 24/2022 

konaného dne 29.06.2022 od 16:30 hodin v malé zasedací místnosti 
__________________________________________________________________________________ 
 
Přítomni:  Pilc Lukáš; Vágner František; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav; Marcela 

Topenčíková Němcová, Ing.  
Omluveni:  
 
1. Schválení programu jednání 
 
Starosta města předložil program jednání Rady města č. 24/2022 

2 Přidělení služebního bytu zaměstnanci ZŠ Juventa 
3 Postoupení členství  v Bytovém družstvu Mladá 
4 Zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor nám.30.června 507 
5 Vyhodnocení Záměru o nájmu Kavárny/Bistra v kulturním domě Milovice 
6 Návrh na uzavření Darovacích smluv a Smluv o zřízení služebnosti, v souvislosti s 

vybudováním prodejny potravin BILLA v ul. Armádní, část Mladá 
7 Ukončení nájemní smlouvyna umístění reklamních zařízení 
8 Žádost o změnu nájemní smlouvy o pronájem sloupů VO  
9 Vilová čtvrť Topolová - revokace usnesení 

10 Veřejná zakázka "Kulturní dům Milovice - muzeum vojenství - audiovizuální technika" 

Návrh na výběr dodavatele 
11 Veřejná zakázka "Zahrada MŠ U Veverek" Návrh na zveřejnění výzvy k podání nabídky 
12 Veřejná zakázka "TDS - Rekonstrukce ul. Italská" Návrh na schválení Výzvy k podání 

nabídky  
13 Schválení Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie k akci Revitalizace lokality sídliště Balonka - 3. a 4. etapa 
14 Maminky dětem, z. s. - Výroční zpráva 
15 Monitorovací zpráva od NZDM a SAS Milovice 
16 ZŠ T.G. Masaryka, p.o. - žádost o souhlas zřizovatele  

 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 24/2022 
 

1 Schválení programu jednání 
2 Přidělení služebního bytu zaměstnanci ZŠ Juventa 
3 Postoupení členství  v Bytovém družstvu Mladá 
4 Zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor nám.30.června 507 
5 Vyhodnocení Záměru o nájmu Kavárny/Bistra v kulturním domě Milovice 
6 Návrh na uzavření Darovacích smluv a Smluv o zřízení služebnosti, v souvislosti s 

vybudováním prodejny potravin BILLA v ul. Armádní, část Mladá 
7 Ukončení nájemní smlouvyna umístění reklamních zařízení 
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8 Žádost o změnu nájemní smlouvy o pronájem sloupů VO  
9 Vilová čtvrť Topolová - revokace usnesení 

10 Veřejná zakázka "Kulturní dům Milovice - muzeum vojenství - audiovizuální technika" 

Návrh na výběr dodavatele 
11 Veřejná zakázka "Zahrada MŠ U Veverek" Návrh na zveřejnění výzvy k podání nabídky 
12 Veřejná zakázka "TDS - Rekonstrukce ul. Italská" Návrh na schválení Výzvy k podání 

nabídky  
13 Schválení Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie k akci Revitalizace lokality sídliště Balonka - 3. a 4. etapa 
14 Maminky dětem, z. s. - Výroční zpráva 
15 Monitorovací zpráva od NZDM a SAS Milovice 
16 ZŠ T.G. Masaryka, p.o. - žádost o souhlas zřizovatele  

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./394/2022 
  
2. Přidělení služebního bytu zaměstnanci ZŠ Juventa 
 
Na OSM byla doručena žádost ředitele ZŠ JUVENTA, Mgr. Jaroslava Minaříka o přidělení bytu pro 
zaměstnance základní školy, [osobní údaj odstraněn] . V současné době máme pro potřeby 

příspěvkových organizací vyčleněn byt ulice Topolová o velikosti 2+1. Následné přidělení bytu bude 

v souladu se Směrnicí č. 4/2022 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, 
v platném znění, čl. VI., odst. 3. a bude přidělen zaměstnanci příspěvkové organizace ZŠ JUVENTA, 

se sídlem Komenského 578, Milovice část Mladá,  [osobní údaj odstraněn] . Výše měsíčního 

nájemného bude stanovena ve výši 70 Kč/m2 a nájemce uhradí peněžitou jistotu v souladu s čl. III 

odst. 5, bod 5.2. směrnice č. 4/2022 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, 

v platném znění. Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou nejdříve od 01.08.2022 a je 
podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ Juventa, se sídlem Komenského 

578, Milovice část Mladá. 
 
Vztah k rozpočtu: 
Uhrazené nájemné za pronájem bytu bude příjmem do rozpočtu města. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje přidělení bytu v ul. Topolová, Milovice-Mladá zaměstnanci [osobní údaj 

odstraněn]  jako služební. Výše měsíčního nájemného je stanovena ve výši 70 Kč/m2 a nájemce uhradí 

kauci ve výši v souladu čl. III odst. 5, bod 5.2. směrnice č. 4/2022 Pravidla pro hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Milovice. Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou od 1. 8. 2022 a je 

podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ JUVENTA, Komenského 578, 
Milovice – Mladá. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./395/2022 
 
 3. Postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá 
 
Oddělení správy majetku města (dále jen OSM) předkládá Radě města žádost paní  [osobní údaj 

odstraněn]  trvale  [osobní údaj odstraněn] (doručena 20.06.2022), současného nájemce bytu č [osobní 

údaj odstraněn] (jedná se o byt velikosti 2+kk s celkovou výměrou podlahové plochy 46,23 m2) ul. 
Braniborská v části Mladá, o postoupení členství v Bytovém družstvu Mladá a s tím související 

pronájem družstevního bytu č [osobní údaj odstraněn] , Milovice – Mladá, na paní  [osobní údaj 

odstraněn]   Paní  [osobní údaj odstraněn]  zároveň předkládá Přihlášku za člena Bytového družstva 

Mladá. 
 



Vztah k rozpočtu: 
Rozpočet města nebude dotčen. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem družstevního podílu v Bytovém družstvu Mladá z paní  [osobní údaj 

odstraněn] , na  paní  [osobní údaj odstraněn]  
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./396/2022 
 
 4. Zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor nám.30.června 507 
 
Město Milovice má ve vlastnictví nebytové prostory umístěné v přízemí budovy č.p. 507, nám.30 

června. V současné době jsou prostory pronajaty spol. VAF Logistics Service s.r.o. a jsou využívány 

jako Fitness centrum, a to na základě čtyř nájemních smluv.  Každá ze smluv byla uzavírána na jinou 

část prostoru a s rozdílnou délkou trvání nájmu.  
Jedná se o tyto smlouvy: 
využití prostoru Výměra m2 Uzavřena dne Platnost 
Fitness centrum, welness centrum  341,95 21.12.2012 31.12.2030 
rozšíření fitness centra 66,45 02.05.2013 31.05.2023 
 cvičební sál 134,50 01.04.2014 neurčitá 
rozšíření fitness centra 109,05 12.05.2014 31.12.2030 

 
Vzhledem k tomu, že jedna ze smluv je platná do 31.05.2023 a jedna na dobu neurčitou, navrhuje 

OSM zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor s dobou platnosti do 31.12.2030, tak aby 
byla doba platnosti všech smluv stejná. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden stavební celek, který 

nejde rozdělit, bude nájemcem stávající uživatel, a to spol. VAF Logistics Service s.r.o., IČ 02745194, 

zast. Františkem Vágnerem, se sídlem Máchova 802, Mladá Boleslav. Z tohoto důvodu OSM 

předkládá RM návrh na zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí 

budovy č.p. 507 nám. 30 června, Milovice, jehož účelem má být sjednocení doby platnosti smlouvy. 

Stávající smlouvy budou ukončeny dohodou, a to ke dni podpisu nové smlouvy.  
 
Vztah k rozpočtu: 
Rozpočet nebude dotčen. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí 

budovy č.p. 507 nám. 30 června, Milovice, v předloženém znění. 
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./397/2022 
  
5. Vyhodnocení Záměru o nájmu Kavárny/Bistra v kulturním domě Milovice 
 
Usnesením č. 268/2022, Rady města č. 17/2022 ze dne  11.05.2022  bylo schváleno zveřejnění Záměru 

o nájmu Kavárny/Bistra v kulturním domě Milovice. Záměr byl zveřejněn dne 18. 5.2022 a v termínu 

pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky těchto uchazečů:  
           
pořadí jméno a příjmení ulice, č.p. Město 
1. Hana Řezáčová  [osobní údaj odstraněn]  Milovice 
2. Inka Ševčenková  [osobní údaj odstraněn]  Milovice 
3. Milovická s. r. o.    
   
 
 
 



a jedna připomínka uchazeče: 
 
pořadí jméno a příjmení ulice, č.p. Město 
1. Hana Řezáčová  [osobní údaj odstraněn]  Milovice 

Nabídky a připomínka jsou předkládány Radě města k otevření. 
 
Vztah k rozpočtu: 
Uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor bude vybrané nájemné příjmem do rozpočtu 

města. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města konstatuje , že nabídky uchazečů 
                
pořadí jméno a příjmení ulice, č.p. Město 
1. Hana Řezáčová  [osobní údaj odstraněn]  Milovice 
2. Inka Ševčenková  [osobní údaj odstraněn]  Milovice 
3. Milovická s. r. o.   

   
 splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru o nájem Kavárny/Bistra v kulturním 
domě. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./398/2022 
 
Návrh usnesení: 
Rada města bere na vědomí připomínku uchazeče Hana Řezáčová,  [osobní údaj odstraněn] , 
Milovice.  
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./399/2022 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu Kavárny/Bistra s uchazečem Milovická s. r. o., 
IČO: 11640227, 5. května 267/51, 28923 Milovice, v předloženém znění.  
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./400/2022 
  
6. Návrh na uzavření Darovacích smluv a Smluv o zřízení služebnosti, v souvislosti s 

vybudováním prodejny potravin BILLA v ul. Armádní, část Mladá 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 10/2018 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) byla dne 
14. 2. 2018 uzavřena Plánovací smlouva mezi Městem Milovice (dále jen „Město“) a společností OC-
MIL s.r.o. (dále jen „OC-MIL“), pro možnost vybudování prodejny potravin BILLA s vjezdem na 
parkoviště z ulice Armádní (dále jen „stavba“). Kopie Plánovací smlouvy viz Příloha č. 1.  
 
Z Plánovací smlouvy vyplývají pro smluvní strany, mimo jiné, tyto závazky: 
• OC-MIL v rámci stavby vybuduje na vlastní náklady veřejné osvětlení (dále jen „VO“) a po 

dokončení stavby uzavře s Městem Darovací smlouvu, kterou toto VO daruje Městu a pro možnost 

provozování a oprav VO uzavře s Městem Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné 

břemeno) k části pozemku ve vlastnictví OC-MIL s.r.o., která bude zapsána do katastru nemovitostí, 
• OC-MIL v rámci stavby vybuduje na vlastní náklady, na pozemku ve vlastnictví Města, vjezd na 

parkoviště (dále jen „vjezd“) a po dokončení stavby uzavře s Městem Darovací smlouvu, kterou tento 

vjezd daruje Městu, 
• Město s OC-MIL uzavře Smlouva o zřízení služebnosti cesty a stezky (věcné břemeno), k části 

pozemku ve vlastnictví Města s vybudovaným vjezdem, která bude zapsána do katastru nemovitostí, 
 



Z důvodu, že se vlastníkem pozemků, na kterých byla stavba prováděna, nestala společnost OC-MIL, 
ale jediný společník a jednatel společnosti, OC-MIL, požádala společnost o uzavření Dodatku č. 1 

k Plánovací smlouvě, kterým je řešena změna vlastníka předmětných pozemků, a je navrženo zvýšení 

hmotnosti vozidel pro zásobování prodejny BILLA, z ul. Slepá, z 12 tun na 26 tun.  
 
Vzhledem k tomu, že usnesením Zastupitelstva města č. 70/2002 (viz odst. Dosavadní přijatá 

usnesení) bylo uzavření Dodatku č. 1 schváleno (kopie Dodatku viz Příloha č. 1), předkládá Oddělení 

správy majetku města Radě města ke schválení návrh na uzavření: 
•Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k VO vybudovanému v rámci stavby, v předloženém znění 

(návrh Smlouvy viz Příloha č. 3),  
•Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro možnost provozování VO vybudovaného v rámci 

stavby, v předloženém znění (návrh Smlouvy viz Příloha č. 4),            
•Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k vjezdu vybudovanému v rámci stavby, v předloženém 

znění (návrh Smlouvy viz Příloha č. 5),  
•Smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky pro možnost užívání vjezdu na parkoviště 

vybudovaného v rámci stavby, v předloženém znění (návrh Smlouvy viz Příloha č. 6). 
 
Vztah k rozpočtu: 
Bez dopadu na schválený rozpočet města. Hodnota veřejného osvětlení převáděného do vlastnictví 

města formou Darovací smlouvy je 173 620,00 Kč včetně DPH  
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy, mezi Městem Milovice (jako obdarovaným) a 

společností OC-MIL s.r.o., IČ 058 25 261, se sídlem Pomezní 1386/9, Libeň, 182 00 Praha 8 a  
[osobní údaj odstraněn]  (jako dárci), v předloženém znění, jejímž předmětem je převod vlastnictví 

k veřejnému osvětlení, vybudovaném v rámci výstavby prodejny potravin BILLA v ul. Armádní, část 

Mladá. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./401/2022 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Milovice 

(jako oprávněným) a  [osobní údaj odstraněn]  (jako povinným), v předloženém znění, jejímž 

předmětem je možnost oprávněného vstupovat a vjíždět na pozemek ve vlastnictví povinného, 

v souvislosti s provozováním a údržbou VO vybudovaného v rámci výstavby prodejny potravin 

BILLA v ul. Armádní, část Mladá. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./402/2022 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy, mezi Městem Milovice (jako obdarovaným) a 

společností OC-MIL s.r.o., IČ 058 25 261, se sídlem Pomezní 1386/9, Libeň, 182 00 Praha 8 (jako 

dárcem), v předloženém znění, jejímž předmětem je převod vlastnictví k vjezdu na parkoviště, 
vybudovaném v rámci výstavby prodejny potravin BILLA v ul. Armádní, část Mladá. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./403/2022 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky, mezi Městem Milovice 

(jako povinným) a  [osobní údaj odstraněn]  a společností OC-MIL s.r.o., IČ 058 25 261, se sídlem 

Pomezní 1386/9, Libeň, 182 00 Praha 8 (jako oprávněnými), v předloženém znění, jejímž předmětem 

je možnost využívání vjezdu na parkoviště vybudovaného na pozemku ve vlastnictví města, v rámci 

výstavby prodejny potravin BILLA v ul. Armádní, část Mladá. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./404/2022 



7. Ukončení nájemní smlouvy na umístění reklamních zařízení 
 
Společnost MISTER BURRITO s.r.o., V Konírnách 517, 289 24 Milovice, IČO: 068 36 917 (původně 

Lateral consultations, s.r.o., provozovna Mexické bistro & bar, Masarykova třída 469/138, 415 01 

Teplice, IČO: 068 36 917), zastoupená panem Julianem A. Echeverri Mondragonem doručila městu 

Milovice žádost o ukončení dvou Nájemních smluv na umístění reklamních zařízení uzavřených 

s městem Milovice ze dne 01. 08. 2020 a 21. 05. 2021, a to k datu 31. 07. 2022. Předmětem smluv 

jsou celkem dva sloupy veřejného osvětlení veřejného osvětlení v ul. Armádní č. MI 01140 a 443159, 
které sloužili pro orientaci zákazníků provozovny Mexická kuchyně & bar. Smlouvy přikládáme. 

Důvodem skončení nájmu je ukončení provozovny. Oddělení správy majetku města předkládá Radě 

města ke schválení žádost o ukončení nájmu dvou výše uvedených sloupů veřejného osvětlení 

dohodou k datu 31. 07. 2022. Přeplatek, případně nedoplatek na nájemném, bude vyúčtován správcem 

poplatku. 
 
Vztah k rozpočtu: 
Nájemné již nebude příjmem do rozpočtu města.  
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje ukončení dvou Nájemních smluv na umístění reklamních zařízení uzavřených s 

městem Milovice ze dne 01. 08. 2020 a 21. 05. 2021, a to dohodou k datu 31. 07. 2022. Předmětem 

smluv jsou celkem dva sloupy veřejného osvětlení veřejného osvětlení v ul. Armádní č. MI01140 a 
443159, které sloužili pro orientaci zákazníků provozovny Mexická kuchyně & bar. Reklamní zařízení 

budou do 31. 07. 2022 ze sloupů odstraněny. Přeplatek, případně nedoplatek na nájemném, bude 

vyúčtován správcem poplatku. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./405/2022 
  
8. Žádost o změnu nájemní smlouvy o pronájem sloupů VO  
 
Na Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“) pan Michal Skuhrovec, jednatel společnosti 

ELEKTROCENTRUM Skuhrovec, s.r.o., doručil žádost o změnu Nájemní smlouvy na umístění 

reklamních zařízení (dále jen „Smlouva“). Společnost ELEKTROCENTRUM Skuhrovec, s.r.o., má od 

01. 09. 2018 uzavřenou Smlouvu s městem Milovice na pronájem 3 sloupů veřejného osvětlení (dále 

jen „sloupy“) za účelem umístění reklamních zařízení. Jedná se o sloupy č. MI00826, MI00622 a 
MI59054 v ul. Armádní a ul. ČSA. Důvodem žádosti je snížení počtu reklamních zařízení na sloupech, 

a to ze 3 na 1 reklamní zařízení. Reklamní zařízení umístěné na sloupu č. MI00826 v ul. Armádní 

bude ponecháno a zbylé dvě zařízení budou odstraněny. OSM navrhuje, uzavřít ke stávající Smlouvě 

uzavřít Dodatek č. 1 od 01. 09. 2022, který upraví článek II. - Předmět smlouvy, a to tak, že 

předmětem smlouvy bude jen jeden sloup, čímž musí dojít k zohlední ceny/rok v článku IV - Nájemné 

a způsob úhrady nájemného. Návrh Dodatku přikládáme. 
 
Vztah k rozpočtu: 
Nájemné za jeden sloup veřejného osvětlení bude příjmem do rozpočtu města pro rok 2022 a roky 

následující. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke stávající Nájemní smlouvě na umístění reklamních zařízení od 

01. 09. 2022, který upraví článek II. - Předmět smlouvy, a to tak, že předmětem smlouvy bude jen (1) 

jeden sloup veřejného osvětlení č. MI00826 v ul. Armádní, a tím dojde k zohlední ceny/rok v článku 

IV - Nájemné a způsob úhrady nájemného v předloženém znění. Zbylé dvě reklamní zařízení budou 
odstraněny. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./406/2022 
 
  



9. Vilová čtvrť Topolová - revokace usnesení 
 
Na základě zpracované studie Návrhu uspořádání a organizace dopravy ve vybraných úsecích ulice 
Topolová v Milovicích, parc. č. 1401/1, k. ú. Benátecká Vrutice zpracované Českým vysokým učením 
technickým v Praze Fakultou dopravní, zastoupené doc. Ing. Jiřím Čarským, Ph.D předkládá Oddělení 
investic a rozvoje návrh zpracování projektové dokumentace podle zpracované studie viz výše. 

Projektová dokumentace bude obsahovat výstavbu komunikace společně s odvodněním, veřejným 
osvětlením a dopravní značením.  
 
Vztah k rozpočtu: 
V rozpočtu města na rok 2022 je alokovaná položka 3636-5169 Územní rozvoj: Projekty, znalecké 
posudky ve výši 6 100 000 Kč, z čehož budou náklady na projektovou dokumentaci hrazeny.  
 
 
Návrh usnesení: 
Rada města revokuje usnesení č. 220/2021 z jednání Rady města č. 13/2021 ze dne 14. 4. 2021 na 

nové znění, a to: 
ukládá Oddělení investic a rozvoje zadat zpracování projektové dokumentace na vybudování 

komunikace společně s odvodněním a veřejným osvětlení v lokalitě Vilová čtvrť Topolová, parc. č. 

1401/1, k. ú. Benátecká Vrutice. Finanční příspěvek v minimální výši 50 000 Kč od majitelů 

rodinných domů u požadované komunikace, bude řešen před realizací stavby.  
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./407/2022 
 
  
10. Veřejná zakázka "Kulturní dům Milovice - muzeum vojenství - audiovizuální technika" 

Návrh na výběr dodavatele 
 
Rada města na svém jednání č. 19/2022 ze dne 25.5.2022 usnesením č. 320/2022 schválila znění 

Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci, včetně jejích Příloh, na plnění veřejné zakázky na 

dodávky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s názvem ,,Kulturní dům Milovice - expozice 
vojenství - audiovizuální technika“ a zároveň ustavila komisi a jmenovala členy komise a náhradníky 

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

posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem veřejné zakázky je provedení díla s názvem „Kulturní 

dům Milovice - expozice vojenství - audiovizuální technika“. Zadávací podmínky tj. návrh zadávací 

dokumentace (včetně příloh) a návrh smlouvy byly, podle podkladů OIR, zpracovány ve spolupráci se 

společností Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, 

IČ 248 274 52, která bude, v souladu s § 43 ZZVZ na základě smluvního vztahu - objednávky, 

zastupovat zadavatele při provádění úkonů podle tohoto ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením s 

výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, 

nebo rozhodnutí o námitkách (bude provádět tzv. „administraci zadávacího řízení“). Vzhledem 

k předpokládané hodnotě zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění zakázky se 

jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný 

termín plnění zakázky: zahájení červenec 2022. Termín dokončení do 50 dnů. Hodnotícím kritériem 

pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická 

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

požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky, v Zadávací 

dokumentaci a jejích Přílohách. V souladu s usnesením Rady města č. 19/2022 ze dne 25.5.2022 bylo 
úplné znění výše uvedených Zadávacích podmínek viz Přílohy v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ 
byla uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAKÁZKY a nabídky byly podávány prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAKÁZKY. Lhůta pro podání nabídek končila dne 27.6.2022 do 11,00 

hodin. 
Komise se na svém jednání sešla dne 29.6.2022 ve 15,00 hodin ve složení:  
• Eva Boušková - referent oddělení investic 



• Mgr. Ludmila Šimková - místostarostka  
• Ondřej Junek - vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu 
 
Hodnotící komise nejprve elektronicky otevřela nabídky, elektronicky byly podány 2 nabídky.   
Číslo 

nabídky Dodavatel Způsob doručení Sídlo a IČ 

1  Print and Office s.r.o. elektronicky 
Ječná 243/39a, Nové Město, 

120 00 Praha 2 IČ 045 81 

849 

2 Krutart s.r.o. elektronicky Karlovo náměstí 557/30, 120 
00 Praha 2, IČ 035 33 450 

  
Hodnotící komise stanovila pořadí účastníků podle výše jejich nabídkové ceny, to je od nejnižší 
nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Výsledek hodnocení nabídek:  
 
Číslo 

nabídky Dodavatel Nabídková cena 

bez DPH / Pořadí  

1 Print and Office s.r.o. 1.748.000,- Kč 1.  

2 Krutart s.r.o. 1.790.000,-Kč 2.  

 
Vztah k rozpočtu: 
V rozpočtu města na rok 2022 je investiční položka "Rekonstrukce budovy čp.507 (Snížení 

energetické náročnosti multifunkčního kulturního zařízení v Milovicích) s číslem 3613-6121 v částce 

124.000.000 Kč. Tato investiční akce je plně kryta z rozpočtu.  
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje 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 veřejné zakázky s názvem „Kulturní dům Milovice - expozice vojenství - 
audiovizuální technika“, která je zadána jako podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ, uzavření smlouvy s účastníkem Print and Office 
s.r.o., Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 045 81 849 s částkou 1.748.000 Kč bez 

DPH (2 115 080,- Kč včetně DPH), vzhledem k tomu, že jeho nabídka splnila všechny požadavky 

uvedené v  zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise v souladu 
s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./408/2022 
 
 11. Veřejná zakázka "Zahrada MŠ U Veverek" Návrh na zveřejnění výzvy k podání nabídky 
 
Z důvodu obnovy prostředí školní zahrady v MŠ U Veverek, předkládá oddělení investic a rozvoje 

Radě města ke schválení návrh na vypsání zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky. 
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce zahrady s názvem „Zahrada MŠ U Veverek“. Realizace 

bude probíhat souvisle v jedné fázi, kdy nejdříve budou odstraněny nepotřebné prvky, dojde 

k vybudování drenážního systému a k remodelaci terénu. Následně budou naistalovány nově navržené 

didaktické a interaktivní prvky a mobiliář. V poslední fázi bude realizována výsadba zeleně 

s dokončovacími pracemi.  
Tato zakázka bude provedena podle projektové dokumentace a podle neoceněného Soupisu prací, vše 

zpracované Ing. Lucii Pavlíčkovou a Marcelem Bubeníkem, se sídlem Dvorce 22, 289 22 Lysá nad 

Labem, IČO: 870 81 601.  



Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a podle předmětu plnění zakázky se jedná o veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce. OIR navrhuje, aby byla zakázka zadávána v souladu 
s kategorii III. vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2021 Pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi - lze tak 
zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od 1 000 001 – 6 000 000,- Kč (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. 

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána třem (3) dodavatelům (návrh Seznam 

dodavatelů viz příloha tohoto návrhu) a zároveň bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
OIR navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě 

podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených 

v zadávacích podmínkách.  
Předpokládaný termín plnění zakázky je srpen až prosinec 2022.  
Dále OIR navrhuje Radě města, aby dle Směrnice č. 1/2021, 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 

veřejné zakázky. 
Návrh na složení komise 
Členové komise: 

 jméno člena komise pozice 

1. Mgr. Ludmila Šimková místostarostka města 

2. Eva Boušková referent oddělení investic a rozvoje 

3. Veronika Hermachová referentka oddělení investic a rozvoje 
 
Náhradníci členů komise: 

 jméno náhradníka pozice 

1. Ing. Alexandr Černý vedoucí oddělení investic a rozvoje 

2. Ing. Lucie Neuholdová referentka oddělení investic a rozvoje 

3. Bc. Petra Košátková projektový manažer 
 
Vztah k rozpočtu: 
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v položce 3111 – 6121 MŠ Kostička zařazena částka ve 

výši 2 200 000,00 Kč.  
Předpokládaná částka zakázky je 2 200 000,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, Seznam dodavatelů, 

kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky a 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 na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zahrada MŠ U Veverek“ zadávané 

v souladu s kategorii III. vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2021 
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými 

organizacemi, vše v předloženém znění. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./409/2022 
 
  



12. Veřejná zakázka "TDS - Rekonstrukce ul. Italská" Návrh na schválení Výzvy k podání 

nabídky  
 
Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) předkládá radě města návrh veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby. Na základě schválené podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Italská“ usnesení č. 296/2022 je potřeba zajistit technický 

dozor stavby. Z tohoto důvodu Oddělení investic a rozvoje předkládá návrh Výzvy k podání nabídky. 

Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (viz odst. Vztah k rozpočtu) a podle předmětu plnění 

zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Veřejná zakázka byla 

zadávána v souladu s III. Kategorií vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnici města Milovice č. 

1/2021 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými 

organizacemi - lze tak zadávat zakázky na služby v hodnotě od 1 000 001,00 Kč do 2 000 000,00 Kč 

bez DPH (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. Výzva k podání nabídky na 

plnění zakázky bude zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a na Profilu zadavatele.  OIR 

navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě podle 

nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených 

v zadávacích podmínkách.  
Předpokládaný začátek plnění zakázky je srpen 2022, s délkou trvaní stavebních prací realizace 
rekonstrukce ul. Italská, která je rozdělena do 4 etap. 
1. etapa 
Termín dokončení prací: nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě. 
2. etapa 
Termín dokončení prací: nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě. 
3. etapa 
Termín dokončení prací: nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě. 
4. etapa 
Termín dokončení prací: nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě. 
Návrh Výzvy k podání  nabídky na plnění zakázky je v rozsahu viz Přílohy č. 1 až č. 4 tohoto návrhu. 

Dále OIR navrhuje Radě města, aby dle Kategorie III. 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 veřejné zakázky. 
 
Návrh na složení komise: 
Členové komise: 
 Jméno člena komise  pozice 

1. Ing. Alexandr Černý vedoucí Oddělení investic a rozvoje 

2. Veronika Hermachová referentka Oddělení investic a rozvoje 

3. Petra Košátková referentka Oddělení investic a rozvoje 
 
Náhradníci členů komise: 
 Jméno náhradníka člena komise pozice 

1. Ing. Lucie Neuholdová  referentka Oddělení investic a rozvoje 

2. Eva Boušková  referentka Oddělení investic a rozvoje 

3. Ing. Jana Pokorná referentka Oddělení investic a rozvoje 
 
 



Vztah k rozpočtu: 
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v položce 2212-6121 Rekonstrukce ul. Italská je 
vyčleněna částka ve výši 80 000 000,00 Kč. Financování je tak zajištěno. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky, včetně jejích Příloh, včetně 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 na plnění veřejné zakázky na služby v souladu s III. Kategorií vnitřního 

předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2021 Pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi názvem „TDS – Rekonstrukce ul. 
Italská“ v předloženém znění. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./410/2022 
  
13. Schválení Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie k akci Revitalizace lokality sídliště Balonka - 3. a 4. etapa 
 
Dne 3.12.2020 uzavřelo Město Milovice se společnosti ČEZ Distribuce "Smlouvu č.: 

Z_S14_12_8120076543 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie". Předpokládané náklady na realizaci přeložky byly odhadnuty ve výši cca 
995 000 Kč bez DPH. Realizace přeložky byla předpokládána v roce 2021. Po zhotovení projektové 

dokumentace a získání územního rozhodnutí byl zpřesněn cenový odhad, na základě, kterého nám 

společnost ČEZ Distribuce zaslala ke schválení Smlouvu č.: Z_S24_12_8120076543 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s předpokládanou výši 

nákladů, které jsou spojeny s přeložkou, 1.416.656 Kč bez DPH (1.714.153,70 včetně DPH). Město 

Milovice se zavázalo před započetím samotné realizace uhradit zálohu ve výši 89,71 % na provedení 

přeložky tj. 1.295.104 Kč bez DPH. Na základě výše uvedeného Oddělení investic a rozvoje navrhuje 

Radě města uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie v předloženém znění. Po uzavření této finální smlouvy a úhradě předepsané zálohy 

bude zahájena realizace přeložky ze strany zhotovitele, kterého potvrdí ČEZ Distribuce. 
 
Vztah k rozpočtu: 
V rozpočtu města je investiční položka číslo 2219-6121 s názvem Revitalizace sídliště Balonka v 
částce 37 mil Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č.: Z_S24_12_8120076543 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (jako 
provozovatelem) a Městem Milovice (jako žadatelem), v odhadované částce 1.416.656 Kč bez DPH 
(1.714.153,70 Kč včetně DPH), v předloženém znění; v souvislosti s probíhající stavbou „Revitalizace 

lokality sídliště Balonka - 3. a 4. etapa". 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./411/2022 
  
14. Maminky dětem, z. s. - Výroční zpráva 
 
OŠS předkládá radě města na vědomí výroční zprávu zapsaného spolku Maminky dětem za rok 2021. 

Předložená zpráva obsahuje i činnosti a popis působení nízkoprahového klubu pro děti a sociálně 

aktivizačních služeb poskytovaných v současné době již pod hlavičkou nově vzniklé organizace 
POINT z.ú. 
 
 
 



Vztah k rozpočtu: 
nebude dotčen. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města bere na vědomí předloženou výroční zprávu. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./412/2022 
  
15. Monitorovací zpráva od NZDM a SAS Milovice 
 
OŠS předkládá radě města na vědomí monitorovací zprávy NZDM a SAS za uplynulý měsíc. 
 
Vztah k rozpočtu: 
nebude dotčen. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města bere na vědomí předkládané monitorovací zprávy od NZDM a SAS Milovice za měsíc 
květen 2022. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./413/2022 
 
 16. ZŠ T.G. Masaryka, p.o. - žádost o souhlas zřizovatele  
 
OŠS předkládá radě města žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ T.G. Masaryka, Školní 112, 
Milovice, Mgr. Lady Flachsové o souhlas zřizovatele s realizací projektu Operační program Jan Amos 
Komenský pod názvem "Kvalitní vzdělávání na ZŠ TGM Milovice pro všechny" od 1.9.2022. 

Operační program navazuje na projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV 
Šablony III), který základní škola ukončí k 30.6.2022. 
 
Vztah k rozpočtu: 
Nebude dotčen. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města souhlasí s realizací projektu Operační program Jan Amos Komenský pod názvem 
"Kvalitní vzdělávání na ZŠ TGM Milovice pro všechny" od 1.9.2022, který navazuje na projekt 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV Šablony III), který základní škola ukončí k 
30.6.2022. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./414/2022 
 
  
 
 
 
Lukáš Pilc                                                                                                   Mgr. Ludmila Šimková 
starosta města Milovice                                                                            místostarostka města Milovice  
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2022 
Zápis byl ověřen podpisy dne: 1. 7. 2022 
 


