
 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. 25/2022 

konaného dne 20.07.2022 od 16:30 hodin v malé zasedací místnosti 

__________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  Pilc Lukáš; Vágner František; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav 

Omluveni: Marcela Topenčíková Němcová, Ing.  

 

1. Schválení programu jednání 

 

Starosta města předložil program jednání Rady města č. 25/2022 

1 Schválení programu jednání 

2 Návrh na zveřejnění Záměru o směně nemovitostí-pozemků parc.č. 355/9, 355/10, 355/14 a 

st. 228 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví města Milovice za pozemky parc.č. 344/1 a 

357/4 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví D. J. 

3 Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 271/2022 ze dne 11.5.2022 

4 Návrh na zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti-části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem v části Milovice, o výměře cca 20 m2 

5 Návrh na zveřejnění Záměru o směně nemovitostí-části pozemku parc. č. 1778/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 1778/18 v k.ú. Milovice nad 

Labem ve vlastnictví Pražské pravoslavné eparchie, v části Mladá 

6 Vyhodnocení Záměru o směně nemovitostí-části pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice ve vlastnictví města Milovice za nemovitosti: pozemky parc.č. 1380/3, 1380/11, 

1380/12, 1380/13, 1380/14, 1380/15 a 1380/16 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví 

společnosti CONTEXT s.r.o. 

7 Návrh na zveřejnění Záměru o nájmu Kavárny/Bistra v Kulturním domě Milovice 

8 Vyhodnocení Záměru a návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1781/1 

9 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy 

IV-12-6030901, mezi Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích v 

k.ú. Milovice nad Labem 

10 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice (stavba č. IV-12-6030419) 

11 Návrh na uzavření aktualizované Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Městem Milovice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., na 

pozemcích v k.ú. Milovice nad Labem   

12 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice (stavba č. IV-12-6030419)  

13 Schválení Návštěvního řádu a Provozního řádu dětského hřiště v lokalitě Ostravská 

14 Odkanalizování obce Jiřice - souhlas se záměrem obce 

15 KD Milovice_Servisní smlouva o dílo_vzduchotechnické, chladící a klimatizační 

zařízení_PULSKLIMA 

16 Veřejná zakázka - Křižovatka Armádní a Topolová v B.Vrutici - schválení nákladů na 

přeložku ČEZ 
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17 Veřejná zakázka – „Lesopark Lišky – Milovice“ Návrh na schválení Výzvy k podání 

nabídky 

18 Veřejná zakázka – „Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů“ Návrh na 

schválení Výzvy k podání nabídky 

19 VZ - Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa - schválení výzvy 

20 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  

21 Žádost o souhlas s užitím znaku města 

22 Návrh na delegování člena správní rady MAS Polabí a Pojizeří 

23 Zápis z jednání mezioborové skupiny pro prevenci 

24 Výroční zpráva - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

25 Výroční zpráva-Point Milovice 

26 Žádost o finanční příspěvek 

27 Zápis z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

28 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň  

29 ZŠ TGM, Školská 112, Milovice - Studie nového zdroje vytápění  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 25/2022 

 

1 Schválení programu jednání 

2 Návrh na zveřejnění Záměru o směně nemovitostí-pozemků parc.č. 355/9, 355/10, 355/14 a 

st. 228 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví města Milovice za pozemky parc.č. 344/1 a 

357/4 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví D. J. 

3 Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 271/2022 ze dne 11.5.2022 

4 Návrh na zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti-části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem v části Milovice, o výměře cca 20 m2 

5 Návrh na zveřejnění Záměru o směně nemovitostí-části pozemku parc. č. 1778/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 1778/18 v k.ú. Milovice nad 

Labem ve vlastnictví Pražské pravoslavné eparchie, v části Mladá 

6 Vyhodnocení Záměru o směně nemovitostí-části pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice ve vlastnictví města Milovice za nemovitosti: pozemky parc.č. 1380/3, 1380/11, 

1380/12, 1380/13, 1380/14, 1380/15 a 1380/16 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví 

společnosti CONTEXT s.r.o. 

7 Návrh na zveřejnění Záměru o nájmu Kavárny/Bistra v Kulturním domě Milovice 

8 Vyhodnocení Záměru a návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1781/1 

9 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy 

IV-12-6030901, mezi Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích v 

k.ú. Milovice nad Labem 

10 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice (stavba č. IV-12-6030419) 

11 Návrh na uzavření aktualizované Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Městem Milovice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., na 

pozemcích v k.ú. Milovice nad Labem   

12 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice (stavba č. IV-12-6030419)  



13 Schválení Návštěvního řádu a Provozního řádu dětského hřiště v lokalitě Ostravská 

14 Odkanalizování obce Jiřice - souhlas se záměrem obce 

15 KD Milovice Servisní smlouva o dílo vzduchotechnické, chladící a klimatizační 

zařízení_PULSKLIMA 

16 Veřejná zakázka - Křižovatka Armádní a Topolová v B.Vrutici - schválení nákladů na 

přeložku ČEZ 

17 Veřejná zakázka – „Lesopark Lišky – Milovice“ Návrh na schválení Výzvy k podání 

nabídky 

18 Veřejná zakázka – „Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů“ Návrh na 

schválení Výzvy k podání nabídky 

19 VZ - Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa - schválení výzvy 

20 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  

21 Žádost o souhlas s užitím znaku města 

22 Návrh na delegování člena správní rady MAS Polabí a Pojizeří 

23 Zápis z jednání mezioborové skupiny pro prevenci 

24 Výroční zpráva - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

25 Výroční zpráva-Point Milovice 

26 Žádost o finanční příspěvek 

27 Zápis z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

28 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň  

29 ZŠ TGM, Školská 112, Milovice - Studie nového zdroje vytápění  

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./415/2022 

 

  

2. Návrh na zveřejnění Záměru o směně nemovitostí-pozemků parc.č. 355/9, 355/10, 355/14 a st. 

228 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví města Milovice za pozemky parc.č. 344/1 a 357/4 v 

k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví D. J. 

 

Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“) byla doručena opakovaná žádost [osobní údaj 

odstraněn], o prodej pozemků parc.č. 355/9, 355/10, 355/14 a st. 228 v k.ú. Benátecká Vrutice. 

Součástí této žádosti je nabídka směny části pozemku parc.č. 355/9, pozemku parc.č. 355/10, části 

pozemku parc.č. 355/14 a pozemku parc.č. st. 228 ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 344/1 a 

357/4 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn] (Žádost [osobní údaj odstraněn] viz Příloha č. 1, 

Informace o pozemcích z KN viz Příloha č. 2).  [osobní údaj odstraněn] je již vlastníkem přilehlých 

pozemků parc.č. 344/3, 355/8, 355/6, 355/7, st. 226, st. 227 a st. 229. 

 

V první žádosti, doručené v roce 2021, [osobní údaj odstraněn] uvedl, že tzv. bývalý vojenský areál 

vysílací středisko Jiřice-Raštice prochází celkovou revitalizací a jeho cílem je odkoupení předmětných 

pozemků, jejich připojení ke zbytku areálu a zapojení do celkové revitalizace, součástí, které má být i 

obnova hladiny vody v rybníce, který se zčásti nachází na pozemku parc.č. 355/9 ve vlastnictví města. 

 

Vzhledem k tomu, že kromě pozemku parc.č. st. 228 [osobní údaj odstraněn] žádá o pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), OSM si vyžádalo vyjádření místně příslušného odborného 

lesního hospodáře, [osobní údaj odstraněn] (vyjádření [osobní údaj odstraněn] viz Příloha č. 3), který 

uvedl, že nesouhlasí s prodejem lesních pozemků, ale souhlasil by se směnou pozemků dle Žádosti 

[osobní údaj odstraněn] . Směna více metrů čtverečních by prý byla vyrovnána hodnotou lepšího 

porostu na pozemcích pana Janoše. Předmětem směny tedy budou pozemky parc.č. 355/9, 355/10, 



355/14 a st. 228 ve vlastnictví města celkem o výměře 7 242 m2 za pozemky parc.č. 344/1 a 357/4 ve 

vlastnictví [osobní údaj odstraněn] celkem o výměře 3 117 m2. 

 

OSM zadalo zpracování Znaleckého posudku o ceně obvyklé pozemků. Podle Znaleckého posudku 

č. 32-1972.2022, ze dne 8. 5. 2022, o obvyklé ceně pozemků, zpracovatel Jarmila Kočová, soudní 

znalkyně pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, IČO: 451 18 540, se 

sídlem Rumunská 1452, 250 88 Čelákovice, je cena za pozemky parc.č. 355/9, 355/10, 355/14 a st. 

228, ve vlastnictví města, stanovena ve výši 137 598,00 Kč, tj. cca 19,00 Kč/m2 a za pozemky 

parc.č. 344/1 a 357/4, ve vlastnictví  [osobní údaj odstraněn] , ve výši 93 510,00 Kč, tj. cca 30,00 

Kč/m2 (kopie Znaleckého posudku č. 32-1972.2022 viz Příloha č. 4, souhlas s úhradou rozdílu viz 

Příloha č. 5). 

 

Pozemky ve vlastnictví města parc.č. 355/9 (lesní pozemek o celkové výměře 5 949 m2, PUPFL), 

355/10 (lesní pozemek o celkové výměře 152 m2, PUPFL), 355/14 (lesní pozemek o celkové výměře 

1 122 m2, PUPFL) a st. 228 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 19 m2, jehož součástí je 

stavba – dlouhodobě neužívaná a neudržovaná), vše v k.ú. Benátecká Vrutice, jsou zapsány na LV č. 

1, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení 

Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a účinného od 5. 5. 2016, jsou předmětné 

pozemky umístěny v ploše, která je určena jako plocha lesní (NL), konkrétně NL-1131. Pro pozemky 

PUPFL ve vlastnictví města je zpracován Lesní hospodářský plán (kopie části Lesního hospodářského 

plánu viz Příloha č. 6). 

 

Pozemky ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn] parc.č. 344/1 (lesní pozemek o celkové výměře 2 760 

m2, PUPFL) a 357/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 357 m2), vše v k.ú. 

Benátecká Vrutice, jsou zapsány na LV č. 702, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Podle Územního 

plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 

2016 a účinného od 5. 5. 2016, je pozemek parc.č. 344/1 umístěn v ploše, která je určena jako plocha 

lesní (NL), konkrétně NL-1131 a NL-1118. Část pozemku se nachází v území, které je dle Územního 

plánu označené jako biokoridor K 68/BK 1. Pozemek parc.č. 357/4 je umístěn v ploše, která je určena 

jako plocha veřejných prostranství (PV), konkrétně PV-1117 a z malé části také v ploše NL-1118. Pro 

pozemek 344/1 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn] je zpracována Lesní hospodářská osnova (kopie 

části Lesní hospodářské osnovy viz Příloha č. 7). 

 

Následně byl zpracován návrh Směnné smlouvy, který byl [osobní údaj odstraněn] odsouhlasen 

(souhlas [osobní údaj odstraněn] se zněním smlouvy viz Příloha č. 8, návrh Směnné smlouvy viz 

Příloha č. 9). Ve smlouvě je mj. uvedeno, že veškeré náklady spojené se směnou (náklady na 

zpracování Znaleckého posudku o obvyklé ceně pozemků, náklady spojené s přípravou smluvní 

dokumentace, správní poplatek spojený s podáním Návrhu na převod vlastnických práv v katastru 

nemovitostí) budou hrazeny [osobní údaj odstraněn]. 

 

Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že směnou pozemků nejsou dotčeny záměry města 

v dané lokalitě, OSM doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o směně předmětných 

pozemků v předloženém znění (návrh Záměru viz Příloha č. 10). 

 

Pro informaci OSM uvádí, že platnost současného Lesního hospodářského plánu je do 31. 12. 2022, 

proto je zpracováván nový Lesní hospodářský plán a v případě schválení směny nemovitostí 

Zastupitelstvem města budou nově nabyté pozemky do tohoto plánu také zahrnuty. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Podle Znaleckého posudku je cena za pozemky parc.č. 355/9, 355/10, 355/14 a st. 228 v k.ú. 

Benátecká Vrutice ve vlastnictví města stanovena ve výši 137 598,00 Kč, tj. cca 19,00 Kč/m2 a za 

pozemky parc.č. 344/1 a 357/4 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn] ve výši 93 510,00 Kč, tj. cca 

30,00 Kč/m2. V případě schválení směny nemovitostí Zastupitelstvem města a uzavření Směnné 



smlouvy bude rozdíl ve výši 44 088,00 Kč příjmem do rozpočtu města, veškeré náklady spojené se 

směnou uhradí [osobní údaj odstraněn]. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o směně nemovitostí, to je pozemků parc.č. 355/9, 355/10, 

355/14 a st. 228 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví města Milovice, za pozemky parc.č. 344/1 

a 357/4 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn], v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./416/2022 

 

 3. Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 271/2022 ze dne 11.5.2022 

 

Rada města na svém jednání č. 17/2022 schválila zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti – části 

pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. Milovice nad Labem za účelem umístění pergoly pro Společenství 

vlastníků jednotek čp.390 – 391 Milovice, IČO: 270 77 209, se sídlem Milovice, Letecká čp. 391, PSČ 

28923 (dále jen „SVJ“, usnesení viz odst. Dosavadní přijatá usnesení). 

 

Bylo ovšem zjištěno, že v této lokalitě sídliště Balonka by měla v příštím roce proběhnout revitalizace, 

tudíž by Smlouva o výpůjčce nemovitosti uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 

měsíce mohla být následně překážkou. Zároveň by SVJ investovalo do stavby a ukotvení pergoly, 

kterou by následně muselo demontovat a pozemek navrátit do původního stavu. 

 

 [osobní údaj odstraněn], předsedkyně SVJ, po sdělení této informace řekla, že si SVJ znovu zažádá až 

po realizaci zmíněné revitalizace (vyjádření [osobní údaj odstraněn] viz Příloha č. 1). 

 

Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města revokovat usnesení 

č. 271/2022 ze dne 11.5.2022. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Bez dopadu na rozpočet města. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ruší usnesení Rady města č. 271/2022 ze dne 11.5.2022 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./417/2022 

  

4. Návrh na zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti-části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem v části Milovice, o výměře cca 20 m2 

 

 [osobní údaj odstraněn], člen Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 345 a 346, Milovice, IČO: 

266 97 025, se sídlem Milovice, Dukelská 346, PSČ 28923 (dále jen „SVJ“), předložil Oddělení 

správy majetku města (dále jen „OSM“) za SVJ Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem o výměře cca 20 m2 za účelem možnosti stavby pergoly. K Žádosti jsou 

přiloženy podpisy všech členů SVJ jako souhlas se stavbou pergoly, návrh konstrukce pergoly, 

prohlášení, že pergola bude využívána všemi obyvateli bytového domu a že SVJ přebírá riziko za 

případné škody na zdraví způsobené užíváním pergoly (kopie Žádosti [osobní údaj odstraněn] viz 

Příloha č. 1). Pergola je navržena z dřevěných trámů a pevně spjata s navrženou zpevněnou plochou. 

 

Pozemek parc.č. 600/1 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Milovice nad Labem má celkovou výměru 

40 304 m2 a je zapsán na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, vedeném 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (Informace o pozemku 

z KN viz Příloha č. 2). Podle Územního plánu Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva 

města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016, účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn 

v ploše, která je určena jako plocha bydlení v bytových domech (BH), konkrétně BH-4130. 

 



OSM prověřilo, zda v případě výpůjčky předmětného pozemku nedojde ke kolizi se zájmy města 

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

 

Na základě výše uvedeného OSM doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o výpůjčce 

nemovitosti-části pozemku parc.č. 600/1 ostatní plocha – zeleň v katastrálním území Milovice 

nad Labem v ul. Letecká v části Milovice, o výměře cca 20 m2, ve kterém budou, mimo jiné, uvedeny 

tyto podmínky: 

•vypůjčitelem bude Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 345 a 346, Milovice, IČO: 266 

97 025, se sídlem Milovice, Dukelská 346, PSČ 28923, 

•vypůjčený pozemek bude využit k umístění společné pergoly pevně spjaté s navrženou zpevněnou 

plochou o rozměrech cca 4 x 5 m, která bude sloužit všem členům Společenství vlastníků jednotek 

s tím, že nyní umístěné lavice a stůl budou z pozemku ve vlastnictví města odstraněny, 

•v případě, že bude vypůjčitel chtít využít předmětný pozemek k jinému účelu, je povinen o tuto 

změnu požádat, 

•vypůjčitel bere na vědomí, že se jedná o stavbu, kterou lze provést na základě tzv. „Územního 

souhlasu“, o jehož vydání je nutné požádat Stavební úřad MěÚ Milovice, 

•vypůjčitel bude předmětný pozemek po dobu výpůjčky užívat bezplatně, 

•vypůjčitel nesmí pozemek přenechat k užívání žádné jiné osobě, 

•vypůjčitel bude na své náklady zajišťovat pravidelnou údržbu a úklid předmětného pozemku a jeho 

okolí v okruhu 2 m, 

•vypůjčitel na sebe převezme riziko za případné způsobené škody na zdraví způsobené užíváním 

pergoly, 

•vypůjčitel při umístění pergoly splní podmínky správců podzemních inženýrských sítí nacházejících 

se v lokalitě, 

•uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti se předpokládá od 1. 9. 2022 na dobu neurčitou, 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, i bez udání důvodu, 

•v případě ukončení Smlouvy o výpůjčce nebude vypůjčitel požadovat od města úhradu nákladů 

spojených se stavbou pergoly a nákladů vynaložených na údržbu pozemku a pozemek bude uveden do 

původního stavu – pergola a zpevněná plocha budou odstraněny. 

 

Úplný text návrhu Záměru o výpůjčce nemovitosti ke zveřejnění na Úřední desce MěÚ viz Příloha 

č. 3. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Bez dopadu na rozpočet města. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 600/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem o výměře cca 20 m2 pro možnost stavby pergoly, která bude v souladu s Pravidly 

pro rozhodování o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města Milovice v lokalitě sídliště Balonka, 

vydanými na základě usnesení Rady města Milovice č. 264/2022 ze dne 4. 5. 2022 a účinnými od 4. 5. 

2022, sloužit celému Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 345 a 346, Milovice, IČO: 266 

97 025, se sídlem Milovice, Dukelská 346, PSČ 28923, v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./418/2022 

 

 5. Návrh na zveřejnění Záměru o směně nemovitostí-části pozemku parc. č. 1778/1 v k.ú. 

Milovice nad Labem ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 1778/18 v k.ú. Milovice nad Labem 

ve vlastnictví Pražské pravoslavné eparchie, v části Mladá 

 

Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“) obdrželo Žádost ThLic. Michala Dandára, Ph.D., 

arcibiskupa pražského a českých zemí, statutára Pražské pravoslavné eparchie, IČO: 004 41 830, se 

sídlem Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále jen „žadatel“), o směnu části pozemku parc.č. 

1778/1 ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 1778/18 ve vlastnictví žadatele, oba v k.ú. Milovice 



nad Labem (Žádost o směnu viz Příloha č. 1, Informace o pozemcích z KN viz Příloha č. 2). Směněny 

by měly být výměrou odpovídající plochy. Žadatel následně předložil plnou moc, jejímž předmětem je 

zplnomocnění [osobní údaj odstraněn] k úkonům spojených se směnou pozemků (kopie Plné moci viz 

Příloha č. 3). 

 

Na předmětné části pozemku parc.č. 1778/1, nacházející se u křižovatky ulic Italská a U Rozvodny, 

v blízkosti Vojenského hřbitova, o výměře cca 2 000 m2 (přesná výměra bude stanovena po 

zpracování Geometrického plánu), žadatel plánuje stavbu kostela a fary (vizualizace viz Příloha č. 4). 

V Žádosti je uvedeno, že přesun kostela na předmětnou lokalitu doporučil z urbanistických důvodů 

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel společnosti knesl kynčl architekti s.r.o., která je 

zhotovitelem Územního plánu Milovic (2016). Dále je v Žádosti uvedeno, že se žadatel směnou 

předmětných pozemků zaváže, že pozemek nebude oplocovat, připraví osazovací plán na kultivaci 

parku a plán na obslužnou komunikaci s napojením na ulici Italskou, že parkování u kostela bude 

přístupné veřejnosti a že bude provádět následnou údržbu celého parku. 

 

OSM zadalo, v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zpracování 

Znaleckých posudků o ceně obvyklé pozemků. Podle Znaleckého posudku č. N44445/22, ze dne 2. 3. 

2022, o obvyklé hodnotě nemovitostí, zpracovatel EQUITA CONSULTING s.r.o., Truhlářská 3, 110 

00 Praha 1 (kopie Znaleckého posudku viz Příloha č. 5), je cena za část pozemku parc.č. 1778/1 

stanovena ve výši 1 400,00 Kč/m2, při předpokládané výměře 2 000 m2 tedy 2 800 000,00 Kč. Cena za 

pozemek parc.č. 1778/18 je stanovena ve výši 2 573 000,00 Kč, tj. cca 1 286,00 Kč/m2. Žadatel 

souhlasí s náklady spojenými se směnou pozemků i částkou k doplacení (kopie Souhlasu [osobní údaj 

odstraněn] viz Příloha č. 6). 

 

Pozemek parc.č. 1778/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem má celkovou výměru 

22 626 m2 a je zapsán na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Podle Územního plánu 

Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a 

účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše, která je určena jako plocha 

občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), konkrétně OK-3085. 

 

Pozemek parc.č. 1778/18 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem má celkovou výměru 

2 001 m2 a je zapsán na LV č. 97, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Podle Územního plánu 

Milovic, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva města Milovice č. 36/2016 ze dne 18. 4. 2016 a 

účinného od 5. 5. 2016, je předmětný pozemek umístěn v ploše, která je určena jako plocha 

občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), konkrétně OK-3085. 

 

Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že směnou pozemků nejsou dotčeny záměry města 

v dané lokalitě, OSM doporučuje Radě města schválit zveřejnění Záměru o směně předmětných 

nemovitostí- části pozemku parc.č. 1778/1, o výměře cca 2 000 m2 (přesná výměra bude upřesněna po 

zpracování Geometrického plánu), za pozemek parc.č. 1778/18, ve kterém budou, mimo jiné, uvedeny 

tyto podmínky: 

•předmětná část pozemku parc.č. 1778/1 bude využita ke stavbě kostela, fary a parkoviště, které bude 

přístupné veřejnosti, 

•žadatel pozemek neoplotí, na své náklady připraví osazovací plán na kultivaci celého parku a bude 

provádět jeho následnou údržbu, 

•při přípravě osazovacího plánu bude žadatel plán koordinovat s městem Milovice, jemuž byla v této 

lokalitě rozhodnutím č.j. KÚ/2869/2022/Dlo uložena náhradní výsadba, a splní podmínky správců 

inženýrských sítí nacházejících se v lokalitě, 

•podle Znaleckého posudku č. N44445/22, zpracovaného ke dni 23. 2. 2022 společností EQUITA 

Consulting, s.r.o., je hodnota předmětné části pozemku parc.č. 1778/1 stanovena ve výši 1 400,00 

Kč/m2, při předpokládané výměře 2 000 m2 tedy 2 800 000,00 Kč a hodnota pozemku parc.č. 1778/18 

ve výši 2 573 000,00 Kč, rozdíl mezi hodnotami předmětných pozemků ve výši 227 000,00 Kč bude 

uhrazen městu Milovice před podáním Návrhu na vklad vlastnických práv na katastr nemovitostí, 



•náklady spojené se směnou pozemků uhradí žadatel (náklady na zpracování Znaleckého posudku ve 

výši 22 385,00 Kč, náklady na zpracování Geometrického plánu a vytyčení vlastnické hranice, 

náklady na zpracování Směnné smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek 

spojený s podáním Návrhu na vklad vlastnických práv ve výši 2 000,00 Kč), 

•žadatel bere na vědomí, že se předmětný pozemek nachází na území bývalého vojenského prostoru, a 

proto před prováděním stavebních prací nebo terénních úprav musí na své náklady zajistit provedení 

pyrotechnického průzkumu pozemku, 

•žadatel bere na vědomí, že při provádění zemních prací mohou být odkryty zbytky základů staveb, 

které mohly být na předmětném pozemku v minulosti postaveny a že jejich případné odstranění zajistí 

na své náklady, 

•žadatel bere na vědomí, že v předmětném pozemku mohou být uloženy neevidované (nefunkční) 

podzemní inženýrské sítě a že jejich případné odstranění zajistí na své náklady, 

•žadatel bere na vědomí, že v pozemku parc.č. 1778/1 je uloženo vedení gravitační kanalizace, jejíž 

průběh není ověřený. V případě kolize tohoto vedení s budoucí stavbou zajistí žadatel jeho případnou 

přeložku na své náklady, dle požadavků společnosti VaK Nymburk, a.s., 

•žadatel bere na vědomí, že se na pozemku nacházejí vzrostlé dřeviny a v případě požadavku na jejich 

kácení toto kácení zajistí na své náklady, v souladu se Zákonem o ochraně přírody a krajiny, 

•před vydáním Územního rozhodnutí bude mezi smluvními stranami uzavřena Plánovací smlouva, ve 

které bude řešeno napojení lokality na stávající dopravní infrastrukturu a vybudování nové dopravní 

infrastruktury v lokalitě (komunikace, chodníky, parkovací stání), napojení lokality na stávající 

inženýrské sítě a vybudování nových inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN, 

telekomunikační rozvody, veřejné osvětlení), vše na náklady žadatele. 

 

Úplný text návrhu Záměru o směně nemovitostí ke zveřejnění na Úřední desce MěÚ Milovice viz 

Příloha č. 7. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Celková kupní cena za pozemek parc.č. 1778/18 ve vlastnictví Pražské pravoslavné eparchie je 

stanovena ve výši 2 573 000,00 Kč, za část pozemku parc.č. 1778/1 ve vlastnictví města, o výměře cca 

2 000 m2 (přesná výměra bude upřesněna po zpracování Geometrického plánu), ve výši 2 800 000,00 

Kč. Rozdíl ve výši 227 000,00 Kč bude příjmem do rozpočtu města v případě schválení směny 

nemovitostí Zastupitelstvem města. Veškeré náklady spojené se směnou pozemku budou hrazeny 

Pražskou pravoslavnou eparchií. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o směně nemovitostí, to je části pozemku parc.č. 1778/1 

ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře cca 2 000 m2 (přesná výměra 

bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) ve vlastnictví města Milovice, za pozemek 

parc.č. 1778/18 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře 2 001 m2 ve 

vlastnictví Pražské pravoslavné eparchie, IČO: 004 41 830, se sídlem Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 

- Dejvice, v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./419/2022 

 

 6. Vyhodnocení Záměru o směně nemovitostí-části pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká 

Vrutice ve vlastnictví města Milovice za nemovitosti: pozemky parc.č. 1380/3, 1380/11, 1380/12, 

1380/13, 1380/14, 1380/15 a 1380/16 v k.ú. Benátecká Vrutice ve vlastnictví společnosti 

CONTEXT s.r.o. 

 

Na základě jednání Rady města č. 21/2022 ze dne 8. 6. 2022 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) 

byl dne 13. 6. 2022 na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o směně nemovitostí v k.ú. 

Benátecká Vrutice, v tomto znění (kopie Záměru zveřejněného na Úřední desce MěÚ Milovice viz 

Příloha č. 1): 

 



ZÁMĚR O SMĚNĚ NEMOVITOSTÍ 

 

části pozemku par. č. 1416/1 o výměře cca 7 288 m2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování 

Geometrického plánu) za pozemky parc. č. 1380/3, 1380/11, 1380/12, 1380/13, 1380/14, 1380/15 a 

1380/16 v katastrálním území Benátecká Vrutice 

 

Pozemek parc.č. 1416/1 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice má celkovou výměru 

101 290 m2 a je zapsán na LV č. 1, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a jeho vlastníkem je město 

Milovice. 

 

Pozemky parc.č. 1380/3 (ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 1 115 m2), 1380/11 (ostatní 

plocha-jiná plocha o celkové výměře 402 m2), 1380/12 (ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 

954 m2), 1380/13 (ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 961 m2), 1380/14 (ostatní plocha-jiná 

plocha o celkové výměře 948 m2), 1380/15 (ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 910 m2) a 

1380/16 (ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 1 074 m2), vše v k.ú. Benátecká Vrutice, jsou 

zapsány na LV č. 1568, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a jejich vlastníkem je společnost 

CONTEXT s.r.o., IČO: 645 81 616, se sídlem Bobkova 747, 198 00 Praha 9. 

 

Město má zájem o předmětné pozemky z důvodu možnosti využívání pozemků nadále jako placeného 

parkoviště. 

 

Ke směně se stanovují tyto podmínky: 

•převod vlastnických práv k předmětným pozemkům bude řešen ve dvou etapách uzavřením Směnné 

smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí směnné, kdy první z nich řeší směnu části pozemku parc.č. 

1416/1 o výměře cca 3 470 m2 (přesná výměra bude určena po zpracování Geometrického plánu), 

v příloze označené jako část „A“, za pozemky parc.č. 1380/3, 1380/12 a 1380/13 a druhá ze smluv 

uzavření budoucí Směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna druhé části pozemku parc.č. 1416/1 o 

výměře cca 3 818 m2 (přesná výměra bude určena po zpracování Geometrického plánu), v příloze 

označené jako část „B“, za pozemky parc.č. 1380/11, 1380/14, 1380/15 a 1380/16, 

•smluvní stranou směnných smluv bude společnost CONTEXT s.r.o., IČO: 645 81 616, se sídlem 

Bobkova 747, 198 00 Praha 9 (dále jen „společnost“), 

•v rámci první Směnné smlouvy se společnost zaváže umožnit městu a městem určeným osobám 

bezplatný průchod a průjezd přes pozemek parc.č. 1380/11 do doby uzavření budoucí směnné 

smlouvy, 

•uzavření budoucí směnné smlouvy je možné nejdříve 1. 1. 2023, v případě odmítnutí uzavření této 

smlouvy je povinna příslušná smluvní strana druhé zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,00 Kč, 

•náklady spojené se směnou pozemků uhradí město (náklady na zpracování Znaleckých posudků, 

náklady na zpracování Geometrického plánu a vytyčení vlastnické hranice, náklady na zpracování 

Směnné smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s podáním 

Návrhu na vklad vlastnických práv), 

•podle Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44378/21, zpracovaného ke dni 25. 11. 2021 

společností EQUITA Consulting, s.r.o., je cena za část pozemku ve vlastnictví města, směňovanou za 

pozemky parc.č. 1380/3, 1380/12 a 1380/13 ve vlastnictví společnosti CONTEXT s.r.o., stanovena ve 

výši 5 326 450,00 Kč + DPH, za pozemky ve vlastnictví společnosti dle Dodatku č. 1 ke Znaleckému 

posudku č. N44376/21, zpracovaného ke dni 23. 3. 2022 společností EQUITA Consulting, s.r.o., ve 

výši 5 326 740 + zákonem stanovená DPH. Společnost se vzdává nároku na zaplacení rozdílu mezi 

cenami ve výši cca 290,00 Kč + zákonem stanovená DPH. 

•podle Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44378/21 je cena za část pozemku ve vlastnictví 

města, směňovanou za pozemky parc.č. 1380/11, 1380/12, 1380/15 a 1380/16 ve vlastnictví 

společnosti, stanovena ve výši 5 860 630,00 Kč + DPH, za pozemky ve vlastnictví společnosti dle 

Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44376/21 ve výši 5 861 172,00 Kč + zákonem stanovená 

DPH. Společnost se vzdává nároku na zaplacení rozdílu mezi cenami ve výši cca 542,00 Kč + 



zákonem stanovená DPH. Uzavření této Směnné smlouvy se předpokládá v roce 2023. 

•úhrada kupních cen bude provedena zápočtem, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 

doručení Vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

•společnost do doby uzavření budoucí směnné smlouvy vypoví nájemní smlouvy uzavřené s třetími 

osobami o nájmu parkovacích ploch na předmětných pozemcích, 

•společnost bere na vědomí, že v pozemku parc.č. 1416/1 ve vlastnictví města je uložen kanalizační 

řád ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., a rovněž bere na vědomí, že 

v případě kolize tohoto vedení s budoucím záměrem využití tohoto pozemku bude muset na své náklady 

provést jeho přeložku dle požadavků společnosti VaK Nymburk, a.s., 

•společnost bere na vědomí, že v pozemku ve vlastnictví města je uložena podzemní síť NN ve 

vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a rovněž bere na vědomí, že v případě kolize tohoto 

vedení s budoucím záměrem využití tohoto pozemku bude muset na své náklady provést její přeložku 

dle požadavků společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

•společnost bere na vědomí, že dle stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. je na pozemku ve vlastnictví 

města plánovaná stavba před realizací plynárenského zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví či 

správě společnosti GasNet, s.r.o., 

•společnost bere na vědomí, že se pozemek ve vlastnictví města nachází na území bývalého vojenského 

prostoru, a proto před prováděním stavebních prací nebo terénních úprav musí na své náklady zajistit 

provedení pyrotechnického průzkumu pozemku, 

•společnost bere na vědomí, že při provádění zemních prací mohou být odkryty zbytky základů staveb, 

které mohly být na pozemku ve vlastnictví města v minulosti postaveny a že jejich případné odstranění 

zajistí na své náklady, 

•společnost bere na vědomí, že v pozemku ve vlastnictví města mohou být uloženy neevidované 

(nefunkční) podzemní inženýrské sítě a že jejich případné odstranění zajistí na své náklady, 

•společnost bere na vědomí, že se na pozemku ve vlastnictví města nacházejí neudržované dřeviny a že 

v případě požadavku na jejich kácení toto kácení zajistí na své náklady, v souladu se Zákonem o 

ochraně přírody a krajiny. 

 

Uzávěrka pro podání připomínek nebo námitek k Záměru skončila dne 29. 6. 2022 (středa) ve 12:00 

hodin v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka ani 

námitka. 

 

Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby doporučila 

Zastupitelstvu města schválit směnu předmětných nemovitostí za podmínek uvedených ve Směnné 

smlouvě a Smlouvě o smlouvě budoucí směnné (návrh Směnné smlouvy viz Příloha č. 2, návrh 

Smlouvy o smlouvě budoucí směnné viz Příloha č. 3). Ing. Miroslav Douša, jednatel společnosti, 

s návrhem Směnné smlouvy i Smlouvy o smlouvě budoucí směnné souhlasí (kopie souhlasu s návrhy 

smluv viz Příloha č. 4). 

 

Vztah k rozpočtu: 

Podle Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44378/21, zpracovaného ke dni 25. 11. 2021 

společností EQUITA Consulting, s.r.o., je cena za část pozemku ve vlastnictví města (v Příloze č. 1 

Záměru o směně nemovitostí označená jako část „A“), směňovanou za pozemky parc.č. 1380/3, 

1380/12 a 1380/13 ve vlastnictví společnosti CONTEXT s.r.o., stanovena ve výši cca 5 326 450,00 Kč 

+ DPH (bude upřesněno po zpracování Geometrického plánu), za pozemky ve vlastnictví společnosti 

dle Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44376/21, zpracovaného ke dni 23. 3. 2022 společností 

EQUITA Consulting, s.r.o., ve výši 5 326 740,00 Kč + zákonem stanovená DPH. Společnost se vzdá 

nároku na zaplacení rozdílu mezi cenami ve výši cca 290,00 Kč + zákonem stanovená DPH. 

 

Podle Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44378/21 je cena za část pozemku ve vlastnictví 

města města (v Příloze č. 1 Záměru o směně nemovitostí označená jako část „B“), směňovanou za 

pozemky parc.č. 1380/11, 1380/12, 1380/15 a 1380/16 ve vlastnictví společnosti, stanovena ve výši 

cca 5 860 630,00 Kč + DPH (bude upřesněno po zpracování Geometrického plánu), za pozemky ve 

vlastnictví společnosti dle Dodatku č. 1 ke Znaleckému posudku č. N44376/21 ve výši 5 861 172,00 



Kč + zákonem stanovená DPH. Společnost se vzdá nároku na zaplacení rozdílu mezi cenami ve výši 

cca 542,00 Kč + zákonem stanovená DPH. 

 

Náklady spojené se směnou nemovitostí budou hrazeny z rozpočtu města v případě schválení směny 

nemovitostí Zastupitelstvem města a uzavření Směnné smlouvy. Nájemné bude následně příjmem 

do rozpočtu města. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí-části pozemku parc.č. 

1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, o výměře cca 7 288 m2 (přesná výměra bude stanovena po 

zpracování Geometrického plánu) ve vlastnictví města, za pozemky parc.č. 1380/3, 1380/11, 1380/12, 

1380/13, 1380/14, 1380/15 a 1380/16 v k.ú. Benátecká Vrutice, jejichž vlastníkem je společnost 

CONTEXT s.r.o., IČO 645 81 616, za podmínek uvedených ve zveřejněném Záměru. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./420/2022 

 

 7. Návrh na zveřejnění 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 uchazečů. Na jednání Rady města č. 24/2022 bylo po 

vyhodnocení Záměru schváleno uzavření smlouvy o pronájmu Kavárny/Bistra s uchazečem Milovická 

s.r.o., IČO 11640227, 5.května 267/51, Milovice. Smlouva o pronájmu byla přílohou zveřejněného 

Záměru. Společnost Milovická s.r.o. nakonec přehodnotila svoji nabídku a rozhodla se smlouvu 

neuzavřít. Důvody jsou uvedeny v příloze č. 1. Oddělení správy majetku města proto předkládá nový 

návrh na zveřejnění Záměru o nájmu Kavárny/Bistra. V Záměru jsou upraveny výměry dle 

dokumentace skutečného provedení stavby a návrh nové minimální výše měsíčního nájemného za 

předmět nájmu (Příloha č. 2). Nedílnou součástí Záměru je Smlouva o nájmu (Příloha č. 3). 

 

Vztah k rozpočtu: 

Rozpočet bude dotčen finanční částkou za pronájem nebytového prostoru. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ruší Usnesení RM č./400/2022, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o pronájmu 

Kavárny/Bistra s uchazečem Milovická s.r.o., IČO 11640227, 5.května 267/51, 289 23 Milovice v 

předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./421/2022 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o nájmu Kavárny/Bistra v Kulturním domě Milovice v 

předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./422/2022 

  

8. Vyhodnocení Záměru a návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1781/1 

 

Usnesením č. 391/2022 RM č. 23/2022, ze dne 22. 06. 2022 bylo schváleno zveřejnění Záměru o 

pronájmu části pozemku, parcelní č. 1781/1 jiná a ostatní plocha, v katastrálním území Milovice nad 

Labem o výměře 3 560 m2, v předloženém znění. 

Záměr byl v souladu se zněním § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů zveřejněn na Úřední desce MěÚ ve dnech 27. 06. 2022 až 13. 07.201 a v termínu 

pro podání námitek a připomínek nebyla doručena žádná námitka ani připomínka. Na základě výše 

uvedeného, Oddělení Správy majetku města předkládá Radě města návrh na uzavření Smlouvy o 

nájmu předmětného pozemku, v předloženém znění. 



Vztah k rozpočtu: 

Nájemné bude příjmem do rozpočtu města, a to částkou 5 000 Kč/měsíčně + zákonná sazba DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 1781/1 v k.ú. Milovice nad Labem 

mezi Městem Milovice (jako pronajímatelem) a společností A1 BIOMASS EU s.r.o., se sídlem: 

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, IČO: 016 21 653, jednající panem Lukášem Janků (jako 

nájemcem) v souladu se zveřejněným záměrem a v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./423/2022 

 

 9. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy IV-

12-6030901, mezi Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích v k.ú. 

Milovice nad Labem 

 

Společnost Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ 451 44 664, Kluk 116, 290 01 Poděbrady, na základě 

zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení správy majetku města  Vyjádření 

města Milovice, č.j. OSM/3866/2022/Kra ze dne 11. 7. 2022 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1), 

k projektové dokumentaci stavby „Milovice, Družstevní, kNN, 16RD“, číslo stavby IV-12-6030901, 

návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve 

vlastnictví města Milovice parc.č. 940, 937/1, 937/2, 926/9, 926/14, 931, 934/4 a 912/7 v k.ú. 

Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ 

Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou).  

 

Jedná se o vybudování nové kabelové přípojky NN pro připravovanou stavbu „SOUBOR STAVEB-

ŘADOVÉ DOMY, KOMUNIKACE, SÍTĚ ul. Družstevní, 289 24 Milovice“, napojené na stávající 

distribuční soustavu NN, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Navrhované umístění zařízení distribuční soustavy je patrné z mapového podkladu, tj. Situační výkres 

(viz Příloha č. 2).  

 

Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných pozemku umístit 

výše uvedenou stavbu, a po jejich dokončení tuto stavbu provozovat jako součást zařízení distribuční 

soustavy NN. 

 

Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako 

úplatné, finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném Rady 

města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH.  

 

Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 146,00 mb (z toho cca 103 bm uložení do komunikace 

a   chodníku a cca 43 bm uložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven 

podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. 

 

Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady 

na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene       do katastru 

nemovitostí).  

 

Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit. 

 

 

 



Vztah k rozpočtu: 

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, v předpokládané výši 16 900,00 Kč bez DPH 

(přesná částka bude stanovena podle Geometrického plánu po dokončení stavby), bude příjmem do 

rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí (výpočet náhrady viz Příloha č. 

4).  

 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost 

realizace stavby „Milovice, Družstevní, kNN, 16RD“, číslo stavby IV-12-6030901, na pozemcích ve 

vlastnictví města Milovice parc.č. 940, 937/1, 937/2, 926/9, 926/14, 931, 934/4 a 912/7 v k.ú. 

Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ 

Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto podmínek: 

•ve Smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby 

dodrží podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice                    č.j. 

OSM/3866/2022/Kra ze dne 11. 7. 2022,  

•Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

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

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

budou pozemky (respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,    

•zřízení věcného břemene bude úplatné,  

•jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném 

Rady města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH,  

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

na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene      do katastru 

nemovitostí).  
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./424/2022 

 

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

Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice 

(stavba č. IV-12-6030419) 

 

Společnost RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČ 252 98 194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice 

nad Popelkou, na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení správy 

majetku města, v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice, č.j. 

OSM/2686/2022/Kra ze dne 30. 6. 2022 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1), k projektové dokumentaci 

stavby „Milovice, Vrutická, kNN, p.č.st. 544“, číslo stavby IV-12-6030543, návrh na uzavření 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Milovice 

parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou).  

 

Jedná se o vybudování nové kabelové přípojky NN a přípojkové skříně, pro připravovanou 

rekonstrukci objektu na pozemku parc.č. st. 544 v k.ú. Benátecká Vrutice, napojené na stávající 

distribuční soustavu NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Navrhované umístění zařízení distribuční soustavy je patrné z mapových podkladů, tj. Snímek 

z katastrální mapy a Situační výkres (viz Příloha č. 2).  

 



Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětného pozemku umístit 

výše uvedenou stavbu, a po jejich dokončení tuto stavbu provozovat jako součást zařízení distribuční 

soustavy NN. 

 

Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako 

úplatné, finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném Rady 

města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH.  

 

Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 168 bm (z toho cca 162 bm vložení do komunikace         

a chodníku a cca 6 bm vložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven 

podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. 

 

Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady 

na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene       do katastru 

nemovitostí).  

 

Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, v předpokládané výši 64 060,00 Kč bez DPH 

(přesná částka bude stanovena podle Geometrického plánu po dokončení stavby), bude příjmem do 

rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí (výpočet náhrady viz Příloha č. 

4).  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost 

realizace stavby „Milovice, Vrutická, kNN, p.č.st. 544“, číslo stavby IV-12-6030543, na pozemku ve 

vlastnictví města Milovice parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako 

budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou), za 

těchto podmínek: 

•ve Smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby 

dodrží podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice                    č.j. 

OSM/2686/2022/Kra, ze dne 30. 6. 2022,   

•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 náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném 

Rady města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH,  

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

na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene    do katastru 

nemovitostí).  

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./425/2022 

 

  



11. Návrh na uzavření aktualizované Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Městem Milovice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., na 

pozemcích v k.ú. Milovice nad Labem   

 

Usnesením Rady města č. 129/2021, ze dne 10. 3. 2021 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení) bylo 

schváleno uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen 

„smlouva“), na pozemcích ve vlastnictví města Milovice v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem 

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

budoucí stranou oprávněnou) pro možnost realizace stavby „Zkapacitnění přiváděcího řadu 

z prameniště Milovice - VDJ u Lišek“ s výpočtem náhrady za zřízení věcného břemene v 

předpokládané výši 590 259,00 Kč bez DPH. Výše náhrady byla 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 (dále jen „Ceník náhrad“).    

 

Smlouva byla starostou města podepsána (kopie Smlouvy viz Příloha č. 1) a následně byla zaslána 

k podpisu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (dále jen „společnost VaK“), zástupce 

společnosti Vak smlouvu nepodepsal a jednal s vedením města o prominutí náhrady za zřízení 

věcného břemene.  Po déle trvajících jednáních zástupců společnosti Vak se zástupci vedení města 

došlo ke vzájemné dohodě, že výpočet náhrady za zřízení věcného břemene bude použita aplikace E-

Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. tak jak bylo schváleno usnesením Rady 

města č. 60/2022, ze dne 9. 2. 2022 (viz odst. Dosavadní přijatá usnesení). Podle této aplikace byla 

předpokládaná náhrada stanovena ve výši 248 760,00 Kč bez DPH (výpočet náhrady viz Příloha č. 2).  

 

Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 3 279 bm (z toho cca 460,10 bm uložení do zeleného 

pásu a cca 2 810 bm uložení do komunikace-vozovky nebo chodníku). Přesný rozsah věcného 

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

Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost Vodovody a kanalizace 

Nymburk, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného 

břemene do katastru nemovitostí).  

 

Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku navrhuje Radě města: 

a)zrušit shora uvedené usnesení Rady města č. 129/2021, ze dne 10. 3. 2021, kterým bylo schváleno 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na předmětných pozemcích 

s výpočtem náhrady podle Ceníku náhrad,  

b)schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na předmětných 

pozemcích s výpočtem náhrady v aplikaci E-Břemena.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene na předmětných pozemcích v předpokládané výši 248 

760,00 Kč bez DPH (přesná částka bude stanovena podle Geometrického plánu po dokončení stavby), 

bude příjmem do rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí.  

 

Návrh usnesení: 

Rada města ruší usnesení Rady města č. 129/2021, přijaté na jednání č. 8/2021, dne 10. 3. 2021, 

kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pro 

možnost realizace stavby „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ u Lišek“, 

na pozemcích ve vlastnictví města Milovice v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako 

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

sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288 21 (jako budoucí stranou oprávněnou), s výpočtem náhrady 

za zřízení věcného břemene 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.   

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./426/2022 

 



Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pro 

možnost realizace stavby „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ u Lišek“, 

na pozemcích ve vlastnictví města Milovice parc.č. 966/52, 944/2, 944/3, 394, 913/3, 901/9, 901/10, 

912/10, 912/7, 930, 910/7, 921, 916, 920, 927, 663/1, 1746/1, 1745/1, 1751/18, 1754/1 1751/26, 

1751/6, 1751/27, 1764, 1766, 1769/1 a 1763/3, všechny v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem 

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

57 009, se sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288 21 (jako budoucí stranou oprávněnou), za těchto 

podmínek:  

•Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 

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

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

budou pozemky (respekt. povrchy pozemků) uvedeny do původního stavu,    

•zřízení věcného břemene bude úplatné,  

•jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném 

Rady města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH,  

•veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost Vodovody a kanalizace 

Nymburk, a.s. (náklady na zpracování Geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým 

řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).      

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./427/2022 

  

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

Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice 

(stavba č. IV-12-6030419)  

 

Společnost RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČ 252 98 194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice 

nad Popelkou, na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila Oddělení správy 

majetku města, v souladu s požadavky uvedenými ve Vyjádření města Milovice, č.j. 

OSM/2548/2022/Kra ze dne 1. 7. 2022 (kopie Vyjádření viz Příloha č. 1), k projektové dokumentaci 

stavby „Milovice, Vrutická, kNN, p.č. 1416/189“, číslo stavby IV-12-6030419, návrh na uzavření 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Milovice 

parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucí stranou povinnou) a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou).  

 

Jedná se o vybudování nové kabelové přípojky NN a přípojkové skříně, pro pozemek parc.č.  

1416/189 v k.ú. Benátecká Vrutice, napojené na stávající distribuční soustavu NN ve vlastnictví 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Navrhované umístění zařízení distribuční soustavy je patrné z mapových podkladů, tj. Snímek 

z katastrální mapy a Situační výkres (viz Příloha č. 2).  

 

Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětného pozemku umístit 

výše uvedenou stavbu, a po jejich dokončení tuto stavbu provozovat jako součást zařízení distribuční 

soustavy NN. 

 

Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako 

úplatné, finanční náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném Rady 

města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH.  



 

Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 124 bm (z toho cca 78 bm vložení do komunikace a 

chodníku a cca 46 bm vložení do zeleného pásu). Přesný rozsah věcného břemene bude stanoven 

podle Geometrického plánu, který bude zpracován po dokončení stavby. 

 

Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady 

na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru 

nemovitostí).  

 

Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválit. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, v předpokládané výši 33 770,00 Kč bez DPH 

(přesná částka bude stanovena podle Geometrického plánu po dokončení stavby), bude příjmem         

do rozpočtu města, po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí (výpočet náhrady viz Příloha 

č. 4).  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro možnost 

realizace stavby „Milovice, Vrutická, kNN, p.č. 1416/189“, číslo stavby IV-12-6030419, na pozemku 

ve vlastnictví města Milovice parc.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako 

budoucí stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí stranou oprávněnou), za 

těchto podmínek: 

•ve Smlouvě bude ustanovení, kterým se budoucí strana oprávněná zaváže, že při realizaci stavby 

dodrží podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve Vyjádření města Milovice                   č.j. 

OSM/2548/2022/Kra, ze dne 1. 7. 2022,   

•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 náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena, v souladu s uneseném 

Rady města č. 60/2022 ze dne 9. 2. 2022, podle aktualizovaného zákona o oceňování majetku a 

aktualizované prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s tím, že pro výpočet náhrady bude použita 

aplikace E-Břemena, provozovaná společností PLUTO-OLT, spol. s r.o. Minimální výše náhrady za 

zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2 000,00 Kč + zákonná sazba DPH,  

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

na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene     do katastru 

nemovitostí).  
Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./428/2022 

  

13. Schválení Návštěvního řádu a Provozního řádu dětského hřiště v lokalitě Ostravská 

 

OSM předkládá Radě města ke schválení Návštěvní řád a Provozní řád veřejného dětského hřiště 

v lokalitě Ostravská. Dětské hřiště bylo vybudováno na základě poskytnutí nepeněžitého daru ve 

formě realizace akce "Dětské hřiště v Milovicích - lokalita Ostravská", na pozemku ve vlastnictví 

města Milovice parc. č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem Dárcem, tj. společností TR ANTOŠ s.r.o., 

IČ 481 52 587. Dětské hřiště je již ve vlastnictví města Milovice na základě uzavřené Darovací 

smlouvy ze dne 1.7.2022. 

 

 

 



Vztah k rozpočtu: 

Částka ve výši 5 319,- Kč na výrobu návštěvního řádu bude čerpána z rozpočtu města z položky 

3745/5171. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje Návštěvní řád a Provozní řád dětského hřiště v lokalitě Ostravská v 

předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./429/2022 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Oddělení správy majetku města zveřejnit Návštěvní řád dětského hřiště v lokalitě 

Ostravská. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./430/2022 

  

14. Odkanalizování obce Jiřice - souhlas se záměrem obce 

 

Obec Jiřice požádala Město Milovice o vyjádření k záměru na odkanalizování obce Jiřice. Zadala 

společnosti Fiala projekty s.r.o. vypracování technickoekonomické studie na odkanalizování obce. Ze 

studie vyplynulo, že finančně přijatelnou možností je vybudování tlakové kanalizace s napojením do 

stávající ČOV v Benátecké Vrutici. Další dotčenou institucí pro vyjádření byla společnost VAK 

Nymburk, která vydala své stanovisko s tím, že ideálním řešení je připojovací bod, který bude ležet v 

určeném místě přímo v areálu ČOV (vyjádření VAK je přílohou).  

Oddělení investic (OIR) bylo pověřeno zahájením a vedením řízení žádosti obce Jiřice. Zajistilo 

pracovní schůzku za účasti projektanta p.Fialy, zástupce obce Jiřice a společnosti VAK Nymburk. Na 

jednání dne 1.6.2022 byla představena studie projektantem a obcí a výsledkem jednání byl požadavek 

o úpravu trasy tak, aby nezasahovala do komunikace Armádní (zápis ze schůzky je přílohou).  

Následně projektant upravil dle podkladů od OIR trasu a zaslal k odsouhlasení.  

OIR postoupilo podklady Komisi pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň, která se na svém 

jednání dne 20.06.2022 se záměrem obce Jiřice seznámila a výsledkem bylo doporučení vedení 

kanalizace mimo komunikaci Armádní tak, aby nebyly narušeny povrchy obchvatu a zároveň 

doporučuje, aby nebyla požadována finanční spoluúčast Města Milovice.  

Obec Jiřice poskytla podklady pro rozhodování (koordinační situaci, technickou zprávu, vyjádření 

VAK, seznam dotčených pozemků, souhlasy vlastníků dotčených případnou stavbou, které má již k 

dispozici - vše v příloze) a žádá Město Milovice o souhlas se záměrem a pokračovat do dalšího 

stupně zpracování projektové dokumentace.  

 

Vztah k rozpočtu: 

nemá dopad do rozpočtu Města 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje záměr na odkanalizování obce Jiřice za předpokladu, že trasa vedení kanalizace 

nebude zasahovat do komunikace Armádní a nebude porušen povrch komunikace obchvatu, 

napojovací bod bude umístěn přímo v areálu ČOV Benátecká Vrutice a obec Jiřice nebude požadovat 

finanční spoluúčast po Městě Milovice. S ohledem na vypořádání majetkoprávních vztahů a 

případných budoucích věcných břemen plynoucích z povahy této stavby, bude na základě schválení 

tohoto záměru obec Jiřice pokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a s 

Městem Milovice, oddělením investic nadále tuto investiční akci koordinovat.  

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./431/2022 

 

  

 



15. KD Milovice_Servisní smlouva o dílo_vzduchotechnické, chladící a klimatizační 

zařízení_PULSKLIMA 

 

V souvislosti s dokončením stavebních prací na objektu Kulturního domu, nám.30.června 507 a s 

podepsanou Smlouvou o zajištění správy nemovitosti mezi Městem Milovice a společností Divadlo 

Nymburk s.r.o. je nutné postupně uzavřít jednotlivé "Servisní Smlouvy" s ohledem na rozsah činností 

správce objektu (Divadlo Nymburk s.r.o.). Mezi provozní údržbu technických zařízení se řadí i 

provádění servisních služeb a oprav vzduchotechnického zařízení, chlazení a klimatizačního zařízení 

dodaného a namontovaného zhotovitelem společností PULSKLIMA spol. s r.o. v objektu 

KD Milovice, čp.507.   

Oddělení investic předkládá radě města ke schválení "Servisní smlouvu o dílo" mezi Městem Milovice 

a společností PULSKLIMA spol. s r.o., zastoupená Jiřím Křenkem nebo Ferdinandem Janisem, 

jednateli společnosti, se sídlem Michelská 18/12 a, 140 00 Praha 4 - Michle. 

Smlouva byla revidována právním zástupcem Mgr.Martinem Dolejšem a zároveň protistranou.  

  

Vztah k rozpočtu: 

Rozpočet města, konkrétně položka OSMM 3613-5169 bude zatížena paušální položkou ve výši 

87.604, -Kč bez DPH.   

Ceny za náhradní díly a materiál + hodinová zúčtovací sazba, která bude účtována v případě 

mimogarančních oprav jsou přímo ukotveny v Servisní smlouvě o dílo, ve článku IV "Cena", v 

odstavci a), b) a c).   

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Servisní smlouvy o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k 

provádění servisních služeb a oprav vzduchotechnického zařízení, chlazení a klimatizačního zařízení 

dodaného a namontovaného zhotovitelem v objektu KD Milovice, čp.507  mezi smluvními stranami 

Město Milovice, nám.30.června 508, 289 23 Milovice, IČ 002 39 453 zastoupená Lukášem Pilcem, 

starostou města a dodavatelem společností PULSKLIMA spol. s r.o., Michelská 18/12a, 

140 00 Praha 4 - Michle, IČ 631 44 409, zastoupená pány Jiřím Křenkem nebo Ferdinandem Janisem, 

jednateli společnosti, v předloženém znění.  

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./432/2022 

  

16. Veřejná zakázka - Křižovatka Armádní a Topolová v B.Vrutici - schválení nákladů na 

přeložku ČEZ 

 

V souvislosti s plánovanou investiční akcí výstavba okružní křižovatky ulic Armádní a Topolová v 

Benátecké Vrutici zadalo oddělení investic společnosti ADVISIA s.r.o., IČ 246 68 613, se sídlem 

Praha 8 Karlín, Pernerova 659/31 a, PSČ 186 00, zpracování projektové dokumentace výše uvedené 

stavby „Okružní křižovatka Armádní-Topolová“ (dále jen PD).  

 

Při zpracování PD a při jejím projednávání se společností ČEZ Distribuce a.s. bylo vydáno stanovisko, 

ze kterého vyplývá, že pro možnost realizace okružní křižovatky je nutné zajistit přeložku NN a VN 

vedení (nízké a vysoké napětí) a uzavřít tak Smlouvu o zajištění přeložky NN a VN kabelů a úhradu 

nákladů s ní souvisejících mezi vlastníkem distribučního zařízení ČEZ Distribuce a.s. a Městem 

Milovice, nám.30.června 508, 289 23 Milovice.  

 

Podle odst. 2 § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších 

právních předpisů, zajišťuje přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy jeho 

vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky a 

předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze 

nezbytně nutné náklady.  

 



Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zaslala k uvedené Žádosti Vyjádření č. 8120081175, ze dne 

29.6.2021 (kopie Vyjádření viz Příloha) a spolu s ním návrh Smlouvy č. Z_S14_12_8120081175 o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

(Smlouva viz Příloha), jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení, stávajícího 

kabelového vedení NN a VN, určeného k dodávce elektrické energie. Z návrhu smlouvy vyplývá, že 

bez jejího uzavření společnost ČEZ Distribuce, a.s. nezahájí přípravné práce nutné k realizaci 

přeložky, tj. mimo jiné zpracování projektové dokumentace.  

Ve zmiňovaném „Vyjádření“ byl uveden odhad celkových nákladů na přeložku distribuční soustavy 

ve výši 725.000, -Kč bez DPH. Uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120081175 o smlouvě budoucí o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie bylo schváleno radou 

města (RM č. 26, usnesení č. 463/2021). Po uzavření schválené smlouvy o smlouvě budoucí zahájil 

projektant ČEZ Distribuce a.s. přípravu a zpracování PD včetně získání stavebního povolení pro 

přeložku distribuční soustavy a cenový odhad byl zpřesněn. Smlouva o smlouvě budoucí byla řádně 

uzavřena dne 30.08.2021 viz příloha.  

  

ČEZ Distribuce po zpracování projektové dokumentace a potvrzení zhotovitele předmětné 

přeložky zaslala Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie pod číslem Z_S24_12_8120081175 s uvedením předpokládané výše nákladů 

(bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, a to v částce 1.102.575, -Kč bez 

DPH (1.334.115,75 Kč včetně DPH).  

Město Milovice musí před započetím samotné realizace uhradit zálohu ve výši 86,6 % na 

provedení přeložky tj. 973.882, - (bez DPH).  

 

Na základě výše uvedeného Odd. investic a rozvoje navrhuje Radě města schválení 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 ČEZ Distribuce potvrdila v této Smlouvě (tj společnost. Elektro 

Martínek s.r.o.).  

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města je investiční položka číslo 2212-6121 s názvem "Okružní křižovatka Armádní 

Topolová (u Benetu)" v částce 18,5 mio. Tato položka je tak plně kryta z rozpočtu města pro rok 2022.  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120081175 o realizaci přeložky 

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

a.s., IČ 247 29 035, (jako provozovatelem) a Městem Milovice (jako žadatelem) v odhadované částce 

1.102.575, - Kč bez DPH (1.334.115,75 Kč včetně DPH), v souvislosti s připravovanou výstavbou 

„Okružní křižovatka Armádní-Topolová“, v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./433/2022 

  

17. Veřejná zakázka – „Lesopark Lišky – Milovice“ Návrh na schválení Výzvy k podání nabídky 

 

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

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby.  

Na základě schváleného Strategického plánu rozvoje zeleně  města Milovice  a zpracovaného 

biologického a dendrologického průzkumu je nutné realizovat soubor managementových opatření 

v nejvýznamnějších plochách veřejné zeleně ležících v hlavních rozvojových osách systému zeleně 

města Milovice (jedná se o lesopark V Liškách, rozvojovou plochu zeleně Pod Liškami)  a tím   

zajistit stabilizaci a rozvoj těchto dvou významných objektů zeleně, jako významného veřejného 

prostoru ve výši cca 12 770 913,30 Kč včetně DPH. 

Na základě podané žádosti o dotaci z OPŽP 2014-2020 v rámci 141. výzvy Ministerstva životního 

prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020“ podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, aktivita 4.4.1: Revitalizace 



funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ve výši maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. 

Podání žádosti o dotaci bylo schváleno radou města usnesením č. 642/2020 a následně nám byla 

sválena dotace ve výši 7 776 583,93 Kč.   

Na základě zpracované projektové dokumentace Ing. Annou Borusíkovou, Ph.D. – Ateliér Azurit a 

hlavním projektantem Ing. Pavlem Borusíkem, Ph.D., ČKA: 04 471 navrhuje OIR vypsání podlimitní 

zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.  

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v: 

• Provedení zakládání propustných povrchů, tj. komunikace MZK 

• Provedení revitalizace zeleně, pěstební opatření na dřevinách, výsadba dřevin a zakládání 

trávníků 

• Zajištění dodávky a montáž mobiliáře.  

Bližší specifikace je v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (viz Příloha). 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., Atrium Flóra, Budova A, 

Vinohradská 2828, 130 00 Praha 3, 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 služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

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

 

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům (návrh Seznamu 

dodavatelů viz Příloha), zároveň 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 prací je září 2022 s ohledem na klimatické podmínky.  

 

Dále OIR navrhuje Radě města, aby 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. Ing Jarmila Kynclová vedoucí Oddělení správy majetku města  

3. Eva Boušková  referentka Oddělení investic a rozvoje 

4. Ing. Olga Pavlíková manager zeleně Oddělení správy majetku města 

5. Petra Košátková  projektový manager Oddělení investic a rozvoje 

 

 

 



Náhradníci členů komise: 

 

 Jméno náhradníka pozice 

1. Miroslava Dlouhá  vedoucí Kanceláře úřadu 

2. Ing. Alexandr Černý Vedoucí Oddělení investic a rozvoje 

3. Ing. Lucie Neuholdová referentka Oddělení investic a rozvoje 

4. Veronika Hermachová referentka Oddělení investic a rozvoje 

5. Lenka Stiborová  referentka Oddělení správy majetku města 

 

Návrh veřejné zakázky byl předložen na schválení SFŽP připomínky byly zapracovány 

administrátorem.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v položce 3745 - 6121 Lesopark Lišky vyčleněna částka 

ve výši 14 mil. Kč. 

Podle „kontrolního“ rozpočtu dodaného zpracovatelem projektové dokumentace je čerpání 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 podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů s názvem: „Lesopark Lišky – Milovice“ v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./434/2022 

  

18. Veřejná zakázka – „Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů“ Návrh na 

schválení Výzvy k podání nabídky 

 

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

rozsahu na stavební práce.  

Na základě schváleného Strategického plánu rozvoje zeleně města Milovice a zpracovaného 

biologického a dendrologického průzkumu lesoparku V Liškách a rozvojové plochy zeleně Pod 

Liškami byla OPŽP sválena dotace ve výši 7 776 583,93 Kč na soubor managementových opatření 

revitalizace zeleně. Veřejná zakázka na dendrologické práce bude řešena samostatnou podlimitní 

veřejnou zakázku na služby.  

Z důvodu zjištěných základů staveb a betonových ploch je nutné vypsat samostatnou zakázku. Tyto 

práce nejsou uznatelné náklady na dotaci a není je již možné zahrnout do připravované veřejné 

zakázky na managmentová opatření zeleně. Projektovou dokumentaci zpracoval stejně jako celý návrh 

revitalizace hlavní projektant Ing. Pavel Borusík, Ph.D., ČKA: 04 471 a Ing. Anna Borusíková, Ph.D. 

– Ateliér Azurit. Zakázka bude vypsána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.  

 

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

zakázky se jedná veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané 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, 

 



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

dodavatelů viz Příloha), zároveň 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 prací je září 2022 s ohledem na klimatické podmínky.  

 

Účastnící zadávacího řízení berou na vědomí, že součástí povinností při plnění zakázky je i jejich 

spolupráce s technickým dozorem zadavatele jako investora-stavebníka, koordinátorem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a hlavním autorským dozorem projektu Ing. Pavel Borusík, 

Ph.D., dále bude vyžadována spolupráce se zhotovitelem akce „Milovice – Lesopark Lišky“ 

revitalizace lesoparku.  

  

Dále OIR navrhuje Radě města, aby 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. Eva Boušková referentka Oddělení investic a rozvoje 

3. Petra Košátková referentka Oddělení investic a rozvoje 

 

Náhradníci členů komise: 

 

 Jméno náhradníka pozice 

1. Ing. Jarmila Kynclová  vedoucí Oddělení správy majetku města  

2. Ing. Olga Pavlíková  manager veřejné zeleně  

3. Veronika Hermachová referentka Oddělení investic a rozvoje 

 

Vztah k rozpočtu: 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v položce 3745 - 6121 Lesopark Lišky vyčleněna částka 

ve výši 14 mil. Kč. 

Podle „kontrolního“ rozpočtu dodaného zpracovatelem projektové dokumentace je čerpání 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 stavební práce 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 „Milovice – Lesopark 

Lišky – demolice stavebních objektů“ v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./435/2022 



19. VZ - Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa - schválení výzvy 

 

Vzhledem k tomu, že se MKDS osvědčil jako účinný nástroj prevence kriminality ve Městě a v řadě 

případů přispěl k usvědčení pachatelů pouliční kriminality byl v uplynulých letech vybudován MKDS 

o celkovém počtu 23 kamerových bodů. Na základě těchto skutečností byly v rámci zajištění 

bezpečnosti ve městě Milovice vyhodnoceny další místa vhodná pro umístění KB. 

Předmětem plnění zakázky jsou veškeré dodávky a práce spojené s rozšířením stávajícího Městského 

kamerovéhé dohlížecího systému Milovice (dále jen MKDS), které spočívá ve vybudování čtyř (4) 

kamerových bodů KB č. 24, 28, 29, 30 a propojením na stávajicí hlavní monitorovací a záznamové 

pracoviště na služebně Městské policie Milovice a konfigurace podružného monitorovacího pracoviště 

na služebně Policie ČR – Obvodního oddělení Milovice. 

KB č. 24 – Pastviny  

KB č. 28 – ul. Topolová areál Merhautovo Pekařství  

KB č. 29 – ul. Slepá – Billa  

KB č. 30 – křižovatka ul. Armádní a V Břízách  

Popis stávajícího systému MKDS a způsob jeho rozšíření, stejně jako umístění jednotlivých 

kamerových bodů je podrobně popsáno v technické specifikaci kamerové části (viz Příloha č. 7), 

zpracované společností ZZOne s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Staré Hradiště. 

Součástí plnění zakázky je rovněž vybudování nových kabelových přípojek pro napájení kamerových 

bodů, v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované společností SITEL, spol. s r.o., IČ 447 

97 320, Baarova 957, 140 00 Praha 4 a v souladu s požadavky Územního rozhodnutí vydaného 

Stavebním úřadem MěÚ Milovice dne 1.11.2021 (nabytí právní moci dne 27.11.2021) pod č.j. 

SÚ/9386/2020/Sou (kopie Rozhodnutí viz Příloha č. 10). Podrobné řešení je popsáno v PD – Kabelové 

přípojky pro napájení kamerových bodů (viz Příloha č. 8).  

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 září 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. Lukáš Pilc starosta města 

2. Bc. Tomáš Hrabánek ředitel MP 

3. Veronika Hermachová referentka OIR 

 

 



Náhradníci členů komise: 

 jméno náhradníka pozice 

1. Miroslava Dlouhá vedoucí kanceláře úřadu 

2. Jaroslav Kužel zástupce ředitele MP 

3. Bc. Petra Košátková referentka OIR 

 

Vztah k rozpočtu: 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v položce 5399 – 6122 Rozšíření MKDS zařazena 

částka ve výši 2 500 000,00 Kč.  

Předpokládaná částka zakázky je 2 000 000,00 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 „Rozšíření MKDS Milovice – IV.etapa“ 

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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./436/2022 

 

 20. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  

 

OIR předkládá rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, které na svém zasedání 28.2.2022 

projednalo žádost města Milovice o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na 

podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského fondu podpory cestovního ruchu v rámci tematického zadání „Digitalizace či 

modernizace TIC“ na nákup IT-techniky pro nové Turistické informační centrum Milovice svým 

usnesením č. 26-13/2022ZK schválilo poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč. 

Mezi povinnými dokumenty pro přípravu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je usnesení Rady 

města o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Přijatá dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje bude příjmem do položky 4222 

"Investiční přijaté transfery od krajů" v rozpočtu města Milovice".  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje Programu 

2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu v rámci 

tematického zadání „Digitalizace či modernizace TIC“ na nákup IT-techniky pro nové Turistické 

informační centrum Milovice ve výši 100.000,00 Kč. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./437/2022 

  

21. Žádost o souhlas s užitím znaku města 

 

Kancelář úřadu předkládá žádost společnosti Dragon Internet a.s. IČ: 27237800, Pod Loretou 883, 293 

06 Kosmonosy, o souhlas u užitím znaku města Milovice ve firemní image brožuře. Cílovou skupinou 



příjemců prezentačního materiálu je firemní segnment zákazníků společnosti Dragon Internet a.s. a 

bude využit při obchodních jednáních a konferencích žadatele 

 

Vztah k rozpočtu: 

nebude dotčen 

 

Návrh usnesení: 

Rada města souhlasí u užitím znaku města Milovice ve firemní image brožuře společnosti Dragon 

Internet a.s. IČ: 27237800, Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./438/2022 

  

22. Návrh na delegování člena správní rady MAS Polabí a Pojizeří 

 

Kancelář úřadu předkládá návrh na nominování Mgr. Ludmily Šimkové, místostarostky města do 

funkce člena správní rady spolku Pojizeří a Polabí, z. s., IČ: 08389349, Komenského náměstí 61, 293 

01 Mladá Boleslav I. jehož je Město Milovice členem na základě usnesení ZM/10/2022 ze dne 

14.2.2022. Přijetí nových členů správní rady bude schváleno valnou hromadou spolku v měsíci srpnu 

2022 v souladu s přiloženými stanovami.  

 

Návrh usnesení: 

Rada města souhlasí návrh na nominování Mgr. Ludmily Šimkové, místostarostky města do funkce 

člena správní rady spolku Pojizeří a Polabí, z. s., IČ: 08389349, Komenského náměstí 61, 293 01 

Mladá Boleslav I.  

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./439/2022 

 

  

23. Zápis z jednání mezioborové skupiny pro prevenci 

 

OŠS předkládá radě města na vědomí zápis ze třetího setkání mezioborové pracovní skupiny pro 

prevenci v Milovicích, která se sešla dne 13.6.2022. 

 

Vztah k rozpočtu: 

nebude dotčen. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního setkání mezioborové skupiny pro prevenci v 

Milovicích. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./440/2022 

  

24. Výroční zpráva - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

 

OŠS předkládá radě města na vědomí výroční zprávu Centra zdravotních a sociálních služeb za rok 

2021. 

 

Vztah k rozpočtu: 

nebude dotčen. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí výroční zprávu Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./441/2022 

 



 25. Výroční zpráva-Point Milovice 

 

OŠS předkládá radě města výroční zprávu neziskové organizace POINT za rok 2021. 

 

Vztah k rozpočtu: 

nebude dotčen. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí předloženou výroční zprávu organizace POINT Milovice za rok 2021. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./442/2022 

  

26. Žádost o finanční příspěvek 

 

OŠS předkládá radě města žádost o finanční příspěvek pana Z. Ol., trvale bytem Milovice. Žádost byla 

projednána v souladu se směrnicí 3/2022 o poskytování jednorázové finanční výpomoci a bylo 

rozhodnuto finanční příspěvek panu Z. O. neposkytnout, viz stanovisko k návrhu.  

 

Vztah k rozpočtu: 

nebude dotčen. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města neschvaluje žádost o finanční příspěvek Z. O. na nákup válendy a školních pomůcek. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./443/2022 

  

27. Zápis z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

 

OŠS předkládá radě města zápis z jednání komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví č.6/2022. 

Obsahem zápisu je hlasování o návrhu na poskytnutí finančního příspěvku na pořízení lehotříkolky 

pro pana V. S.. 

 

Vztah k rozpočtu: 

z rozpočtu města bude vyplaceno 20 000,- Kč z rozpočtové položky 4379/5499. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru na zakoupení lehotříkolky ve výši 20 000,-Kč pro 

pana V. S. trvale bytem Milovice-Mladá. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./444/2022 

 

 28. Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň  

 

Kancelář úřadu předkládá Zápis z jednání Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň č. 

7/2022 ze dne 20.06. 2022 od 17:00 hodin  

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň 

č. 7/2022 ze dne 20.06. 2022 od 17:00 hodin  

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./445/2022 

 

 

 

  



29. ZŠ TGM, Školská 112, Milovice - Studie nového zdroje vytápění  

 

Oddělení investic a rozvoje byla předložena "Studie nového zdroje vytápění" v budově ZŠ TGM, ulice 

Školská 112, Milovice. Energetická komise návrh posoudila a doporučila řešení, které navrhuje novou 

plynovou kotelnu složenou z kondenzačních teplovodních kotlů + tepelné čerpadlo (vzduch-voda) s 

bivalencí ZP + FVE elektrárnu (fotovoltaika). Jedná se o realizaci, která bude z části řešena dotační 

participací min. 40 %. Pouze plynové kotle jsou dotovány, tepelné čerpadlo zatím není předmětem 

dotace.  S ohledem na nevyhovující stav současných kotlů navrhuje OIR výměnu za nové plynové 

kotle ještě v roce 2022 a následně realizaci tepelného čerpadla + FVE elektrárny.  

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje návrh studie nového zdroje vytápění v předložené variantě: "nová plynová 

kotelna složená z kondenzačních teplovodních kotlů + tepelné čerpadlo (vzduch-voda) s bivalencí ZP 

+ FVE elektrárna" na objektu ZŠ TGM, Školská 112, Milovice s výměnou plynových kotlů v letošním 

roce (2022) a následně realizaci tepelného čerpadla + FVE elektrárny. 

Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./446/2022 

 

  

 

 

 

Lukáš Pilc                                                                                                   Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice                                                                            místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 7. 2022 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 26. 7. 2022 

 


