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. 26/2022
konaného dne 27.07.2022 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti
__________________________________________________________________________________
Přítomni: Pilc Lukáš; Šimková Ludmila, Mgr.; Marcela Topenčíková Němcová, Ing.
Omluveni:Vágner František; Melichar Stanislav
1. Schválení programu jednání
Starosta města předložil program jednání Rady města č. 26/2022
1 Schválení programu jednání
2 Návrh Rozpočtového opatření č.5/2022/RM
3 Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem
4 Vyhodnocení Záměru o pronájmu nebytových prostor-přízemí budovy č.p. 507
5 Vyhodnocení záměru O uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků, mezi Městem Milovice a
společností HELP TEX, z.s.
6 Veřejná zakázka „TDS – Rekonstrukce ul. Italská – II.“ Návrh na zrušení veřejné zakázky a
opětovné zveřejnění
7 Žádost o souhlas s navýšením rejstříkovém kapacity p.o. MŠ U Broučků
8 Žádost o převod finančních prostředků p.o. ZŠ TGM
9 Výroční zpráva Maminky dětem, z.s.
10 Návrh na konání místního referenda ve městě
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 26/2022
1 Schválení programu jednání
2 Návrh Rozpočtového opatření č.5/2022/RM
3 Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem
4 Vyhodnocení Záměru o pronájmu nebytových prostor-přízemí budovy č.p. 507
5 Vyhodnocení záměru O uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků, mezi Městem Milovice a
společností HELP TEX, z.s.
6 Veřejná zakázka „TDS – Rekonstrukce ul. Italská – II.“ Návrh na zrušení veřejné zakázky a
opětovné zveřejnění
7 Žádost o souhlas s navýšením rejstříkovém kapacity p.o. MŠ U Broučků
8 Žádost o převod finančních prostředků p.o. ZŠ TGM
9 Výroční zpráva Maminky dětem, z.s.
10 Návrh na konání místního referenda ve městě
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./447/2022

2. Návrh Rozpočtového opatření č.5/2022/RM
Ekonomické oddělení předkládá členům rady města návrh Rozpočtového opatření č.5/2022/RM v
tomto znění:
Výdaje běžné:
2229 - Záležitosti v silniční dopravě j.n.(dopravní značení)
Oddělení správy majetku města požádalo o přesun částky ve výši 200 000 Kč z paragrafu 2292 Provoz veřejné silniční dopravy do paragrafu 2229 z důvodu nedostatečné kapacity finančních
prostředků.
3299 - Stipendia studentům
Na základě nové směrnice a navýšení finančních částek částka ve schváleném rozpočtu města na rok
2022 nepostačuje na pokrytí všech žádostí. Z tohoto důvodu žádá oddělení školství a soc.věcí o
navýšení o 50 000 Kč.
3412 - Městský stadion (fotbalové hřiště)
AFK Milovice požádalo o navýšení finančních prostředků na pohonné hmoty o 20 000 Kč.
4349 - Příspěvek dle Zákona o soc.službách-Centrum soc.a zdr.služeb
Dle předloženého vyúčtování za 1.pololetí roku 2022 je částka ve schváleném rozpočtu nedostačující a
je potřeba ji navýšit o 10 000 Kč.
Výše uvedené částky budou přesunuty z paragrafu 3429 - Dotace nezisk.a podobným organizacím v
oblasti kultury,sportu a volného času (Dotační program č.1,3)
Výdaje kapitálové:
3111 - MŠ Kostička
Na základě podané nabídky na projekt "Zahrada MŠ U Veverek" došlo k překročení krytí rozpočtové
položky, proto je potřeba navýšení o 70 000 Kč. Částka bude přesunuta z paragrafu 3613 Komenského 581, kde již nebude žádné čerpání.
3412 - Workoutové hřiště
Finanční prostředky na pořízení workoutové sestavy na Božím Daru byly plánovány v rozpočtu v
běžných výdajích. Jelikož se jedná o investici, je nutné prostředky převést do kapitálových výdajů.
Jelikož se jedná pouze o přesuny ve výdajových položkách schváleného rozpočtu do výše 200 tis.Kč,
podléhá schválení radě města na základě směrnice č.5/2019-Proces schvalování rozpočtu a jeho změn.
Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2022/RM v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./448/2022
3. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem
Oddělení správy majetku města (dále jen „OSM“) byla v listopadu roku 2021 doručena Žádost
[osobní údaj odstraněn] (dále jen „žadatelé“) o směnu části pozemku parc.č. 1337/1, jehož součástí je
stavba, v podílovém vlastnictví žadatelů, za část sousedního pozemku parc.č. 1745/1 ve vlastnictví
města, oba v k.ú. Milovice nad Labem (Informace o pozemcích z KN viz Příloha č. 1). Předmětné
pozemky se nachází u komunikace vedoucí k pastevní rezervaci divokých koní a praturů.
V prosinci roku 2021 proběhla demolice jednopodlažní části stavby na pozemku parc.č. 1337/1
a Geometrickým plánem byla od tohoto pozemku oddělena část o výměře 647 m2 označená jako
parc.č. 1337/4. Součástí pozemku parc.č. 1337/1 zůstala dvoupodlažní část stavby. Po provedení výše
uvedených změn se žadatelé obrátili na OSM s novou Žádostí o směnu nemovitostí (Žádost o směnu
viz Příloha č. 2). OSM Žádost předložilo zpracovateli Územního plánu města a Návrhu změny č. 1
Územního plánu doc. Ing. arch. Jakubovi Kynčlovi, PhD., IČO: 479 12 481, zda případná směna je či
není v kolizi s platným Územním plánem a navrhovanou změnou č. 1 Územního plánu. V doručeném

vyjádření zpracovatel Územního plánu zmiňuje, že je na městě, aby si rozhodlo, zda je záměr směny
v souladu s vizí města pro úpravu lokality s tím, že stavba v soukromém vlastnictví uprostřed parku
není ideální (vyjádření zpracovatele Územního plánu viz Příloha č. 3; popis možného využití
předmětných pozemků dle platného Územního plánu viz níže). Žadatelé v reakci na vyjádření
zpracovatele Územního plánu sdělili, že směna pozemků je pro ně důležitá z důvodu usnadnění
provedení rekonstrukce a následného provozu dvoupodlažní části stavby (reakce [osobní údaj
odstraněn] viz Příloha č. 4).
Na nově vzniklém pozemku parc.č. 1337/4 zůstalo zapsáno předkupní právo a věcné břemeno
zatěžující spoluvlastnický podíl (vztahující se k celému původnímu pozemku parc.č. 1337/1).
Po upozornění OSM na tuto skutečnost, žadatelé aktualizovali Žádost (Žádost o odkoupení viz
Příloha č. 5), ve které navrhují tento postup:
•odkoupit od města části pozemku parc.č. 1745/1 v Žádosti označených jako plochy „A“ a v případě
dostatku finančních prostředků i plochy označené jako „B“,
•následně, po výmazu předkupního práva a věcného břemene z pozemku parc.č. 1337/4, směnit část
pozemku parc.č. 1337/4 ve svém podílovém vlastnictví o výměře cca 250 m2 za části pozemku
parc.č. 1745/1 ve vlastnictví města v Žádosti označené jako plochy „C“ o výměře obou částí cca
255 m2.
Pozemek parc.č. 1337/4 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem má celkovou výměru
647 m2 a je zapsán na LV č. 3514, 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-4262.
Pozemek parc.č. 1745/1 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem má celkovou výměru
671 341 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-4262.
Předmětné pozemky zasahují do území, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách v území
zpracování Územní studie ÚS-07: Za Ostravskou, která by prověřila zejména podrobnější vymezení
pozemků a jejich využití, podrobnější umístění a prostorové uspořádání staveb, podrobnější ochranu
a rozvoj hodnot a podrobnější řešení veřejné infrastruktury. Součástí zpracování Územní studie měl
být i přírodovědný průzkum. Územní studie není k dispozici.
V Návrhu změny č. 1 Územního plánu jsou předmětné pozemky umístěny v ploše, která je určena jako
plocha veřejného prostranství-veřejná zeleň (ZV), konkrétně ZV-4139.
Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na rozpočet města.
Návrh usnesení:
Rada města nesouhlasí s návrhem manželů [osobní údaj odstraněn] , kteří chtějí nejprve odkoupit část
městského pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem o výměře cca 220 m2 a po vypořádání
omezení vlastnických práv zapsaných na pozemku parc.č. 1337/4 v k.ú. Milovice nad Labem
v podílovém vlastnictví [osobní údaj odstraněn] provést směnu části tohoto pozemku za další část
městského pozemku parc.č. 1745/1.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./449/2022

Návrh usnesení:
Rada města ukládá Oddělení správy majetku města po vypořádání omezení vlastnických práv na
pozemku parc.č. 1337/4 v k.ú. Milovice nad Labem, v podílovém vlastnictví manželů [osobní údaj
odstraněn] , jednat s [osobní údaj odstraněn] o původním návrhu, tj. o směně části tohoto pozemku za
části městského pozemku parc.č 1745/1 v k.ú. Milovice nad Labem, a zároveň jednat o úpravě
povrchu části pozemku parc.č. 1337/4 (po odstraněné stavbě) tak, aby na povrch pozemku byla
navezena zemina vhodná k osetí travou.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./450/2022
4. Vyhodnocení Záměru o pronájmu nebytových prostor-přízemí budovy č.p. 507
Usnesením č. 397/2022 RM č. 24/2022 ze dne 29. 6. 2022 bylo schváleno zveřejnění Záměru na
pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 507, nám. 30.června, v Milovicích. Záměr byl zveřejněn
dne 4. 7. 2022, a v termínu pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka, připomínka ani
námitka.
Vztah k rozpočtu:
Částka za nájem bude příjmem do rozpočtu města.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru umístěného v přízemí
budovy č.p. 507, nám. 30. června 507. Jedná se o prostory v přízemí budovy využívané jako cvičební
prostory fitnesscentra se zázemím, jehož nájemcem bude VAF Logistics Service s.r.o., IČ 02745194,
zast. Františkem Vágnerem, se sídlem Máchova 802, Mladá Boleslav o celkové výměře 189,09 m2, a
to za podmínek:
•nájemcem bude VAF Logistics Service s.r.o., IČ 02745194, zast. Františkem Vágnerem, se sídlem
Máchova 802, Mladá Boleslav
•pronajatý prostor bude využit jako cvičební prostory fitnesscentra se zázemím
•nebytový prostor o rozloze 189,09 m2 bude pronajat za 5 916,50 Kč/měsíc
•nájemce bude hradit provozní náklady (spotřeba elektřiny, vody, tepla a ost.)
•smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2030 s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./451/2022
5. Vyhodnocení záměru O uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků, mezi Městem Milovice a
společností HELP TEX, z.s.
V souladu s usnesením Rady města č. 375/2022 ze dne 15. 6. 2022 (viz odst. Dosavadní přijatá
usnesení) byl, dne 21. 6. 2022, na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o uzavření Smlouvy
o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města pro možnost umístění 8 kusů kontejnerů na sběr šatstva
v rámci projektu ekologické a charitativní činnosti mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a
společností HELP TEX, z.s., IČ 028 15 991, (jako vypůjčitelem). Kopie zveřejněného Záměru viz
Příloha č. 1.
Uzávěrka pro podání připomínek nebo námitek k Záměru skončila dne 8. 7. 2022 (úterý) 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 doporučuje Radě města, aby uzavření
Smlouvy o výpůjčce předmětných pozemků schválila v předloženém znění. Návrh smlouvy o
výpůjčce pozemků viz Příloha č. 2.

Vztah k rozpočtu:
Bez dopadu na schválený rozpočet města.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí-pozemků parc.č. 1709/2, 693/3,
1749/1 a 1776/1 v k.ú. Milovice nad Labem, pozemků parc.č 1419/1, 1404/1, 1384/2 a 1251/44 v k.ú.
Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako půjčitelem) a společností HELP TEX, z.s., IČ 028
15 991, se sídlem Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 158 00 Praha 5 (jako vypůjčitelem) pro možnost
umístění osmi (8) kontejnerů na sběr šatstva v rámci projektu ekologické a charitativní činnosti,
v předloženém znění.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./452/2022
6. Veřejná zakázka „TDS – Rekonstrukce ul. Italská – II.“ Návrh na zrušení veřejné zakázky a
opětovné zveřejnění
Na základě usnesení rady města ze dne 29. 6. 2022, č. 24/2022, usnesení 410/2022 byla dne 8. 7. 2022
zveřejněna výzva veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v souladu s článkem II., bodem
2, kategorie II. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2021 Pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, (dále jen
„Směrnice“) s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších právních předpisů (dále je „ZZVZ“), tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace. Lhůta pro možné podání nabídek byla do 19. 7. 2022 do
11:00 hod. Po otevření programu E - zakázky komise konstatovala, že nebyla doručena žádná nabídka.
Na základě výše uvedeného Oddělení investic a rozvoje (dále jen OIR) navrhuje Radě města zrušit
zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s článkem III. bod 1. vnitřního předpisu
zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2021 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
OIR navrhuje Radě města, aby byla vypsána nová veřejná zakázka na služby se zmírněním požadavků,
pro možné přihlášení většího počtu účastníků do Zadávacího řízení.
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky bude zaslána pěti (5) dodavatelům (návrh Seznamu
dodavatelů viz Příloha č. 3 tohoto návrhu), zároveň bude zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a
nad rámec Směrnice i na Profilu zadavatele.
OIR navrhuje, aby nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, v tomto případě
podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených
v zadávacích podmínkách.
Předpokládaný termín plnění zakázky je srpen 2022, s délkou trvaní stavebních prací realizace
rekonstrukce ul. Italská, která je rozdělena do 4 etap.
1. etapa
Termín dokončení prací: nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě.
2. etapa
Termín dokončení prací: nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě.
3. etapa
Termín dokončení prací: nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě.
4. etapa
Termín dokončení prací: nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájení plnění v této etapě.
Návrh Výzvy k podání nabídky na plnění zakázky, včetně jejích Příloh, viz Přílohy č. 1 až č. 4 tohoto
návrhu.

Dále OIR navrhuje Radě města, aby dle Kategorie III. Směrnice, ustavila komisi a jmenovala členy
komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení
kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení výše
uvedené veřejné zakázky.
Návrh na složení komise:
Členové komise:
Jméno člena komise

pozice

1. Ing. Alexandr Černý

vedoucí Oddělení investic a rozvoje

2. Veronika Hermachová

referentka Oddělení investic a rozvoje

3. Petra Košátková

referentka Oddělení investic a rozvoje

Náhradníci členů komise:
Jméno náhradníka člena komise pozice
1. Ing. Lucie Neuholdová

referentka Oddělení investic a rozvoje

2. Eva Boušková

referentka Oddělení investic a rozvoje

3. Ing. Jana Pokorná

referentka Oddělení investic a rozvoje

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v položce 2212-6121 Rekonstrukce ul. Italská je
vyčleněna částka ve výši 80 000 000,00 Kč. Financování je tak zajištěno.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje písemné sdělení o zrušení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby
s názvem: „TDS – Rekonstrukce ul. Italská“ v souladu s článkem III. bod 1. vnitřního předpisu
zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2021 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./453/2022
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje opětovné zveřejnění Výzvy k podání nabídky s názvem: „TDS –
Rekonstrukce ul. Italská - II“, včetně jejích Příloh, včetně ustavení komise a jmenování členů
komise a náhradníků členů komise pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení
nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané
v souladu s článkem II., bodem 2, kategorie II. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města
Milovice č. 1/2021 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi, (dále jen „Směrnice“) s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./454/2022
7. Žádost o souhlas s navýšením rejstříkovém kapacity p.o. MŠ U Broučků
OŠS předkládá radě města Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení příspěvkové organizace Mateřská škola U Broučků, Dukelská 320, Milovice. Důvodem
žádosti je zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 120 na 138 v souvislosti se
vzděláváním dětí z Ukrajiny (zákon Lex Ukrajina). Navýšený počet dětí bude splňovat požadavky dle

Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na provoz škol.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
příspěvkové organizace Mateřská škola U Broučků, Dukelská 320, Milovice, a to zvýšení nejvyššího
povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 120 na 138 v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny
(zákon Lex Ukrajina).
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./455/2022
8. Žádost o převod finančních prostředků p.o. ZŠ TGM
OŠS předkládá radě města žádost Mgr. Lady Flachsové, ředitelky příspěvkové organizace Základní
škola T. G. Masaryka, Školská 112, o schválení převodu finanční částky z rezervního fondu ve výši
500 000 Kč do investičního fondu Základní školy. Tato částka bude využita na vybudování
workoutového hřiště na pozemku u budovy školy Pionýrů 54, Milovice. V rezervním fondu školy je
921 367,38 Kč.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje převod finanční částky z rezervního fondu ve výši 500 000 Kč do investičního
fondu Základní školy. Tato částka bude využita na vybudování workoutového hřiště na pozemku u
budovy školy Pionýrů 54, Milovice.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./456/2022
9. Výroční zpráva Maminky dětem, z.s.
OŠS předkládá radě města na vědomí výroční zprávu z.s. Maminky dětem.
Vztah k rozpočtu:
Nebude dotčen.
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí bere na vědomí výroční zprávu z.s. Maminky dětem.
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./457/2022
10. Návrh na konání místního referenda ve městě
Kancelář úřadu předkládá Radě města Návrh na konání místního referenda na území města Milovice
doručený dne 17. 5. 2022 městskému úřadu Milovice podle § 12 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., o otázkách:
1. „Souhlasíte se zachováním stavu a způsobem využití Hakenova stadionu na pozemku p. č. 1751/6 v
k. ú. Milovice nad Labem tak, jak byl schválen v územním plánu města v roce 2016 jako plocha
veřejného prostranství a veřejné zeleně, za použití všech zákonných pravomocí orgánů města?“
2. „Souhlasíte s tím, aby pozemek ve vlastnictví města Milovice p. č. 1751/6 v k. ú. Milovice nad
Labem, na kterém leží Hakenův stadion, zůstal v majetku města?“
Přípravný výbor pro konání místního referenda ve městě Milovice shromáždil ke dni 17. 5. 2022, kdy

podal návrh na konání místního referenda, celkem 1 938 podpisů osob podporujících místní
referendum o této otázce. Městský úřad po přezkoumání návrhu dospěl k závěru, že údaje uvedené
jednotlivými petenty na podpisových arších mají nedostatky a 422 podpisů vyřadil a vyzval přípravný
výbor přípisem ze dne 30. 5. 2022 k odstranění nedostatků návrhu, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení
výzvy. Jelikož bylo předloženo pouze 1 516 platných podpisů, ačkoliv jich bylo třeba 1 773, nebyla
splněna podmínka podle § 8 odst. 2 zákona o místním referendu.
Dne 6. 6. 2022 znovu předložil přípravný výbor Městskému úřadu Milovice návrh s původními
podpisovými archy obsahujícími u některých podpisů, jichž se týkaly vytýkané nedostatky, opravené
či doplněné údaje o oprávněných osobách. Nad rámec již dříve předložených 207 archů předložil
přípravný výbor 27 „nových“ podpisových archů s podpisy shromážděnými dodatečně po vrácení
návrhu. (Jeden podpisový arch byl předložen dodatečně dne 7. 6. 2022.) Celkem tedy bylo k návrhu po
opravách předloženo 234 podpisových archů. Městský úřad po přezkoumání návrhu dospěl k závěru,
že údaje uvedené jednotlivými petenty na podpisových arších mají nedostatky a 500 podpisů vyřadil a
vyzval přípravný výbor přípisem ze dne 20. 6. 2022 k odstranění nedostatků návrhu, a to ve lhůtě 7
dnů od doručení výzvy. Jelikož bylo předloženo pouze 1 676 platných podpisů, ačkoliv jich bylo třeba
1 773, nebyla splněna podmínka podle § 8 odst. 2 zákona o místním referendu.
Přípravný výbor podal dne 27. 6. 2022 ke Krajskému soudu v Praze návrh (doplněný podáním ze dne
30. 6. 2022), kterým se podle § 91a odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s § 57 odst. 1 písm. a) zákona o místním
referendu domáhal u Krajského určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky. Dále
se domáhal podle § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 57 odst. 1 písm. b) zákona o místním
referendu vyhlášení místního referenda, jež by se mělo konat společně s volbami do Zastupitelstva
města Milovice ve dnech 23. a 24. 9. 2022.
Dne 20.7.2022 bylo Městskému úřadu Milovice doručení usnesení Krajského soudu v Praze, kterým
byl návrh na konání místního referenda na území města Milovice uznán bezvadným a že návrh na
vyhlášení místního referenda se odmítá - viz příloha č. j. 43 A 50/2022 - 58.
Na základě výše uvedeného usnesení je dále postupováno v souladu s § 12 odst. 4 zákona o místním
referendu a to tak, že bezvadný návrh přípravného výboru předloží Rada města Milovice k projednání
Zastupitelstvu města Milovice na jeho nejbližším zasedání, které bude postupovat podle § 13 zákona o
místním referendu.
Návrh usnesení:
Rada města předkládá Zastupitelstvu města Návrh na konání místního referenda na území města
Milovice doručený městskému úřadu Milovice podle § 12 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., o otázkách:
1. „Souhlasíte se zachováním stavu a způsobem využití Hakenova stadionu na pozemku p. č. 1751/6 v
k. ú. Milovice nad Labem tak, jak byl schválen v územním plánu města v roce 2016 jako plocha
veřejného prostranství a veřejné zeleně, za použití všech zákonných pravomocí orgánů města?“
2. „Souhlasíte s tím, aby pozemek ve vlastnictví města Milovice p. č. 1751/6 v k. ú. Milovice nad
Labem, na kterém leží Hakenův stadion, zůstal v majetku města?“
Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 2
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./458/2022

Lukáš Pilc
starosta města Milovice
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 8. 2022
Zápis byl ověřen podpisy dne:

Mgr. Ludmila Šimková
místostarostka města Milovice

