
 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. 10/2021 

konaného dne 24.03.2021 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

__________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  Pilc Lukáš; Šafránek Luboš, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav; Ing. 

Marcela Topenčíková Němcová 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Starosta města předložil program jednání Rady města č. 10/2021 

1 Schválení programu jednání 

2 Žádost o přidělení služebního bytu pro zaměstnance MěÚ 

3 Žádost o přidělení služebního bytu pro zaměstnance T.G.Masaryka 

4 Ukončení nájmu bytu v DPS 

5 Ukončení výpůjčky nebytových prostor 5. května 71 

6 Schválení Smlouvy o spolupráci 

7 Finanční dar pro Nemocnici Nymburk, s. r. o. 

8 Veřejná zakázka ,,Předcházení vzniku komunálního odpadu Milovice“  Návrh na výběr 

dodavatele 

9 Plánovací smlouva FIDES Consulting vs Město Milovice 

10 Žádost o revokaci usnesení a schválení nového usnesení 

11 Komise části Benátecká Vrutice  

12 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality 

13 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň  

14 Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k SoD Rozvoj systému zeleně města Milovice – 

Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová 

 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 10/2021 

 

1 Schválení programu jednání 

2 Žádost o přidělení služebního bytu pro zaměstnance MěÚ 

3 Žádost o přidělení služebního bytu pro zaměstnance T.G.Masaryka 

4 Ukončení nájmu bytu v DPS 

5 Ukončení výpůjčky nebytových prostor 5. května 71 

6 Schválení Smlouvy o spolupráci 

7 Finanční dar pro Nemocnici Nymburk, s. r. o. 

8 Veřejná zakázka ,,Předcházení vzniku komunálního odpadu Milovice“  Návrh na výběr 

dodavatele 

9 Plánovací smlouva FIDES Consulting vs Město Milovice 
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10 Žádost o revokaci usnesení a schválení nového usnesení 

11 Komise části Benátecká Vrutice  

12 Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality 

13 Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň  

14 Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k SoD Rozvoj systému zeleně města Milovice – 

Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./163/2021 

 

 2. Žádost o přidělení služebního bytu pro zaměstnance MěÚ 

 

Oddělení správy majetku města byla předána žádost paní [osobní údaj odstraněn], zaměstnankyně 

města Milovice, o výměnu služebního bytu a paní [osobní údaj odstraněn], též zaměstnankyně města 

Milovice o přidělení služebního bytu. Paní [osobní údaj odstraněn] byl usnesením č. 688/2019 Rady 

města 41/2019 ze dne 18.12.2019 přidělen služební byt v ul. Armádní. Byt je o velikosti 1+1, o 

výměře 35,70 m2. Dne 11.03.2021 si paní [osobní údaj odstraněn] požádala o výměnu bytu, a to 

z důvodu, že velikost současně užívaného bytu je pro ni a přítele nevyhovující. Město Milovice 

disponuje volným bytem o velikosti 2+1, o výměře 49,10 m2, v ul. Topolová, který je možné paní 

[osobní údaj odstraněn] nabídnout. Další žádost se týká přidělení služebního bytu pro paní [osobní 

údaj odstraněn], která je u organizace zaměstnána od září 2020 na dobu neurčitou. Paní [osobní údaj 

odstraněn] požádala o přidělení bytu z rodinných důvodu. Paní [osobní údaj odstraněn] lze přidělit, 

v případě schválení, uvolněný byt v ul. Armádní. Dle Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření 

s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění (dále jen „Směrnice“), čl. IX. Dozor, výjimky, 

odst. 2 je Radě města předkládán návrh na přidělení bytu v ul. Topolová, paní [osobní údaj odstraněn] 

a přidělení bytu v ul. Armádní paní [osobní údaj odstraněn]. Byty budou přiděleny jako služební, za 

cenu 70 Kč/m2 měsíčně na dobu určitou, a to po dobu trvání pracovního poměru u města Milovice. 

V souladu se „Směrnicí“ č. IV. Jistota, odst. 3, bude složena požadovaná peněžitá jistota. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Uhrazený nájem za užívání bytu bude příjmem do rozpočtu města. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje přidělení bytu v ul. Topolová, Milovice jako služební [osobní údaj odstraněn], 

v souladu se Směrnicí č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, 

v platném znění, čl. IX.  Dozor, výjimky, odst. 2, za stanovené nájemné 70 Kč/m2/měsíčně a 

doplacení peněžité jistoty, a to od 01.04.2021. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./164/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje přidělení bytu v ul. Armádní, Milovice jako služební [osobní údaj odstraněn], 

v souladu se Směrnicí č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, 

v platném znění, čl. IX.  Dozor, výjimky, odst. 2, za stanovené nájemné 70 Kč/m2/měsíčně a 

doplacení peněžité jistoty, a to od 01.04.2021. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./165/2021 

 

 3. Žádost o přidělení služebního bytu pro zaměstnance T.G.Masaryka 

 

Dne 18.03.2021 byla doručena žádost ředitelky ZŠ T.G. Masaryka, Školská 112, 289 23 Milovice 

Mgr. Lady Flachsové, o přidělení bytu pro zaměstnance základní školy [osobní údaj odstraněn]. 

V současné době je pro potřeby příspěvkových organizací vyčleněn byt v ul. Armádní, Milovice část 



Mladá. Odd. SMM doporučuje Radě města schválit přidělení uvedeného bytu pro potřeby ZŠ 

T.G.Masaryka zaměstnanci ZŠ T.G. Masaryka [osobní údaj odstraněn], a to od 01.04.2021. Výše 

měsíčního nájemného bude stanovena ve výši 70 Kč/m2 a nájemce uhradí kauci v souladu s čl. IV 

odst. 3) směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném 

znění. Dle této Směrnice bude uzavřena i nájemní smlouva. Doba trvání nájmu se sjednává na dobu 

určitou od 01.04.2021 a je podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ T.G. 

Masaryka, Školská 112, 289 23 Milovice. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Hrazené nájemné bude příjmem do rozpočtu města. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje přidělení bytu v ul. Armádní, Milovice-Mladá zaměstnanci [osobní údaj 

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

kauci v souladu s čl. IV odst. 3) směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví 

města Milovice, v platném znění. Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou od 01.04.2021 a je 

podmíněna trváním pracovního poměru u příspěvkové organizace ZŠ T.G. Masaryka, Školská 112, 

289 23 Milovice. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./166/2021 

 

 4. Ukončení nájmu bytu v DPS 

 

Dne 19.03.2021 byla na Oddělení správy majetku města Milovice (dále jen OSM) doručena žádost o 

ukončení nájmu bytu v ul. Mírová, Milovice, kterou podalo město Rožďalovice jako opatrovník 

nájemce paní [osobní údaj odstraněn]. Opatrovník žádá o ukončení o ukončení nájmu bez výpovědní 

doby, tj. ke dni 31.03.2021, a to z důvodu, že [osobní údaj odstraněn] je obyvatelkou Domova se 

zvláštním režimem v Rožďalovicích. Nájemní smlouva v DPS byla uzavřena v roce 2009 na dobu 

neurčitou. Nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu byly řádně a včas hrazeny. Vzhledem 

ke skutečnosti, že Smlouva o nájmu bytu je uzavřena na dobu neurčitou a ukončení nájmu je 

požadováno bez výpovědní lhůty již ke dni 31.03.2021, je tato žádost předkládána Radě města 

k projednání. OSM doporučuje Radě města schválit ukončení nájmu bez výpovědní lhůty, a to 

z důvodu, že se jedná o byt v domě s pečovatelskou službou, které slouží pro potřeby seniorů. 

Uvolněný byt bude přidělen dalšímu zájemci. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nebude dotčen. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu v ul. Mírová, Milovice s paní [osobní údaj odstraněn] ke 

dni 31.03.2021. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./167/2021 

  

5. Ukončení výpůjčky nebytových prostor 5. května 71 

 

Na OSM byla doručena žádost Nemocnice Nymburk s.r.o., zast. jednatelkou Mgr. Nelou 

Gvoždiakovou, IČ 287 62 886, se sídlem Boleslavská 425, Nymburk, o ukončení výpůjčky prostor 

umístěných v budově č.p. 71, ul. 5. května, a to ke dni 31.03.2021. Prostory byly využívány jako 

ordinace gynekologické ambulance od června 2012. Důvodem ukončení výpůjčky je stěhování do 

nově zrekonstruovaných pronajatých prostor v Lékařském domě, v ul. Dukelská 347, kde bude 

ordinace v provozu od 01.04.2021. Z tohoto důvodu OSM doporučuje Radě města schválit ukončení 

výpůjčky ke dni 31.03.2021.  

 

 



Vztah k rozpočtu: 

Rozpočet města nebude dotčen. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje ukončení výpůjčky nebytových prostor na adrese 5. května 71, Milovice 

využívaných organizací Nemocnice Nymburk s.r.o., zastoupené Mgr. Nelou Gvoždiakovou, IČ 287 62 

886, využívaných jako gynekologická ambulance, a to dohodou ke dni 31.03.2021 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./168/2021 

 

 6. Schválení Smlouvy o spolupráci 

 

Investor Flats Milovice s.r.o., IČ 07223421, se sídlem Hakenova 544/4, Poděbrady III, 290 01 

Poděbrady na základě stavebního povolení Městského úřadu v Milovicích, odbor stavební, 

č. j.SÚ/6289/2020/Sou, které nabylo právní moci dne 11. 8. 2020, provádí v lokalitě „Rakouský tábor“ 

výstavbu bytového domu s pracovním názvem „Byty Rakouská“ (dále jen „Bytový dům“), a to včetně 

souvisejících a podmiňujících staveb (vodovodní, splaškové a dešťové kanalizační přípojky včetně 

revizní šachty, plynovodní přípojky, elektrické přípojky, přípojky vedení elektronických komunikací, 

zpevněné plochy chodníků, parkovacích stání, komunikací, stání pro kontejnery a s tím souvisejících 

odvodňovacích zařízení - trubní vedení a vpusti („Související infrastruktura“) s tím, že výstavba 

zpevněných ploch a parkovacích stání p01-P-24 byla povolena na základě stavebního povolení 

Městského úřadu v Milovicích, odbor stavební, č. j.SÚ/1239/09/Dit a nový sjezd povolením 

Městského úřadu v Milovicích, oddělení správy majetku zn. 930/2009/SMM/PK/33-1. Smlouva o 

spolupráci specifikuje dohodu obou stran o vzájemné spolupráci při budování související 

infrastruktury na Pozemcích Investora a případně na navazujících pozemcích Města v rozsahu, který je 

graficky znázorněn v koordinační situaci Projektu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen 

„Koordinační situace“) a touto smlouvou sjednávají i další podmínky vzájemné spolupráce – viz čl. II 

Smlouvy o spolupráci. Město dále touto smlouvou uděluje Investorovi souhlas k připojení pozemků a 

bytového domu na základní infrastrukturu Města – viz čl. III Smlouvy o spolupráci.Město se dále 

zavazuje umožnit Investorovi činnosti uvedené v bodě 2.1 této smlouvy a následně převzít předmětné 

plochy a dřeviny od Investora do svého vlastnictví a uzavřít v této souvislosti s Investorem příslušné 

smlouvy (kupní smlouva, darovací smlouva) – viz čl. II Smlouvy o spolupráci. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Výdaj na straně Města za převod pozemků do vlastnictví Města Milovice ve výši 2100,- Kč 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Milovice a 

Investorem Flats Milovice s.r.o., IČ 07223421, se sídlem Hakenova 544/4, Poděbrady III, 290 01 

Poděbrady, v předloženém znění, 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./169/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem 

Milovice a Investorem Flats Milovice s.r.o., IČ 07223421, se sídlem Hakenova 544/4, Poděbrady III, 

290 01 Poděbrady, pro udělení souhlasu, budování infrastruktury a následném převodu 

vyjmenovaných pozemkových parcel do vlastnictví města Milovice v předloženém znění a pověřuje 

starostu města k jejímu podpisu. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./170/2021 

  

7. Finanční dar pro Nemocnici Nymburk, s. r. o. 

 

OŠKS předkládá návrh na schválení finančního daru pro Nemocnici Nymburk, s. r. o. ve výši 20 000 



Kč na dýchací přístroje. V souvislosti s kritickou situací na covidových odděleních nemocnice 

vyhlásila veřejnou sbírku na nákup přístrojů, které u covidových pacientů podporují dýchání a mohou 

tak zachraňovat životy. Jedná se o vysokoprůtokové oxygenerátory, které mohou pacientům pomáhat 

při plném vědomí a dosáhnout toho, že někteří z nich nakonec nemusí být na umělou plicní ventilaci 

připojeni. Jeden generátor kyslíku vyjde na 180 tisíc Kč a nemocnice jich potřebuje zakoupit co 

nejvíce. Proto žádá o přímou finanční podporu i veřejnost. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Z rozpočtu města Milovice na rok 2021 bude z položky 6171 5229 "Ostatní neinv. transfery (finanční 

dary)" bude vyplaceno 20 000 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro Nemocnici Nymburk, s. r. o. ve výši 20 000 Kč 

na pořízení dýchacích přístrojů 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./171/2021 

  

8. Veřejná zakázka ,,Předcházení vzniku komunálního odpadu Milovice“  Návrh na výběr 

dodavatele 

 

Rada města na svém jednání č. 5/2021 dne 10. 2. 2021, usnesením č. 84/2021 schválila znění Výzvy 

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

s názvem ,,Předcházení vzniku komunálního odpadu Milovice“ a zároveň ustavila komisi a 

jmenovala členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro 

posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. 

 

Předmět plnění zakázky:  

Na základě Výzvy MŽP v rámci OPŽP 2014 - 2020 - podporovaná aktivita 3.1.1.: "Předcházení 

vzniku komunálních odpadů" a následné registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 

325 105 Kč (dotační podpora 85%) na domácí kompostéry a dva štěpkovače. Zbývajících 15% bude 

hrazeno ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 (223 842 Kč). Štěpkovače nejsou předmětem 

Výzvy.  

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

zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Zakázka byla zadávána v souladu 

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

veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi - lze tak zadávat zakázky na 

dodávky v hodnotě od 500 001,00 Kč do 2 000 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Směrnice“), 

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

pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 

  

Zadávací dokumentace zakázky (včetně jejích Příloh) byla zpracována ve spolupráci se společností 

Odpadová poradenská s. r.o., IČ: 03709817, Osadní 26, 170 00 Praha 7 Holešovice, která, v souladu s 

§ 43 zákona na základě smluvního vztahu-objednávky, zastupuje zadavatele při provádění úkonů 

podle tohoto zákona 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").  

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

dodavatelů viz Přílohy č. 3 tohoto návrhu), zároveň byla zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice a 

nad rámec Směrnice i na Profilu zadavatele.  

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách 

stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena bez DPH, při 

dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání 

nabídky, v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.  

 



V souladu s usnesením Rady města č. 5/2021 ze dne 10. 2. 2021, Usnesení 84/2021 byla Výzva 

k podání nabídky, včetně jejích Příloh, v souladu se Směrnicí, dne 26. 2. 2021 zveřejněna na Úřední 

desce MěÚ Milovice, nad rámec Směrnice byla zveřejněna na Profilu zadavatele a zároveň byla 

zaslána těmto dodavatelům: 

 

Poř. č. Dodavatel obchodní firma, název,  

/jméno a příjmení/, sídlo, bydliště, 

místo podnikání, IČ 

Způsob 

rozeslání 

Poznámka 

 

1 

ELKOPLAST, s.r.o. 

Štefánikova 2664, 760 01  Zlín 

IČ: 253 47 942 
e-mailem petr.janca@elkoplast.cz 

2 

MEVA-TEC s.r.o. 

Chelčického 1228, 413 01  Roudnice nad Labem 

IČ: 627 42 051 

e-mailem prodej@mevatec.cz 

3 

SDO Technika s.r.o. 

Jaselská 451, 742 42, Šenov u Nového Jičína  

IČ: 294 46 619 
e-mailem janstecher@seznam.cz 

4 

JRK Česká republika s.r.o. 

Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 

IČ: 248 53 640 
e-mailem info@meneodpadu.cz 

5 

JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. 

Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01  Zlín 

IČ: 423 39 723 
e-mailem zlin@jelinek-trading.cz 

 

 

Lhůta pro podání nabídek končila dne 15. 3. 2021 v 12,55 hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve 

stanovené lhůtě byly doručeny dvě (2) obálky s nabídkami účastníků: 

 

Pořadí 

doručené 

nabídky  

Účastník-obchodní firma - 

název /jméno a příjmení/ 
Sídlo účastníka  IČ 

1. SDO Technika s.r.o.  
Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového 

Jičína  
294 46 619 

2. NAODPAD s.r.o. Nádražní 158, 549 31 Hronov 058 22 726 

 

Komise se na svém jednání sešla dne 15. 3. 2021 v 13,00 hodin. Hodnotící komise nejprve 

zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami účastníků jsou řádně uzavřené a zda jsou označené 

názvem veřejné zakázky. Po provedené kontrole hodnotící komise konstatovala, že obě doručené 

obálky s nabídkami účastníků byly řádně uzavřené a označené názvem veřejné zakázky, a proto byly 

postoupeny k dalšímu posouzení, respektive hodnocení. 

 

Pořadí 

nabídky  

Účastník-obchodní firma - název /jméno a 

příjmení/, sídlo, bydliště, místo podnikání  
IČ Nabídková cena 

1 
NAODPAD s.r.o., Nádražní 158, 549 31 

Hronov 
058 22 726 

1 154 010 Kč bez DPH 

2 
SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 

Šenov u Nového Jičína 
294 46 619 

1 162 380 Kč bez DPH 

 

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

která byla vyhodnocena jako první v pořadí. Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění 

požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatele, a konstatovala, že účastník požadavky zadavatele na 

kvalifikaci dodavatele a způsob jejího prokázání splnil. Následovalo posouzení úplnosti nabídky, 
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hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka požadavky na úplnost nabídky splnila. Hodnotící 

komise dále nabídku posoudila z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 

a konstatovala, že nabídková cena účastníka není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotící 

komise konstatovala, že nabídka na kompostéry účastníka NAODPAD s.r.o., Nádražní 158, 549 31 

Hronov, IČO: 058 22 726 jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, 

tj. nabídka s nejnižší  nabídkovou cenou ve výši 1 154 010 Kč bez DPH (1 396 352,10 Kč včetně 

DPH), splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě 

k podání nabídky, v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách a proto doporučuje zadavateli uzavřít 

smlouvu s tímto účastníkem. O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek 

s nabídkami ze dne 15. 3. 2021 a Návrh Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky viz Přílohy. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města na rok 2021 je položka 3722/5139 Sběr a svoz komunálních odpadů/Kompostéry s 

částkou 1 650 000,00 Kč, ze které bude cena za dodávku zaplacena a následně bude Ministerstvem 

životního prostředí poskytnuta dotační částka ve výši 1 325 105,00 Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje na základě Protokolu o otevírání nabídek ze dne 15. 3. 2021, zpracovaného 

hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

,,Předcházení vzniku komunálního odpadu Milovice“ zadávané v souladu s článkem 8 vnitřního 

předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 Pro zadávání veřejných zakázek městem 

Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. zásad transparentnosti, 

přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, o výběru dodavatele, účastníka NAODPAD 

s.r.o., Nádražní 158, 549 31 Hronov, IČO: 058 22 726, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka 

ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší  nabídkovou cenou ve výši 1 154 010 Kč bez DPH 

(1 396 352,10 Kč včetně DPH), vzhledem k tomu, že jeho nabídka splnila všechny požadavky 

zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledkem a 

doporučením hodnotící komise. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./172/2021 

 

 9. Plánovací smlouva FIDES Consulting vs Město Milovice 

 

Po vzájemných jednáních zástupců společnosti FIDES CONSULTING s.r.o. a zástupců vedení města 

Milovice, předložila společnost FIDES CONSULTING s.r.o., která připravuje vybudování souboru 

staveb rodinných domů projektu „SLUNEČNICE Milovice“ na pozemcích parc. č. st. 1386/272 a 

parc. č. 1386/7, v k.ú. Benátecká Vrutice (tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města), návrh na 

uzavření Plánovací smlouvy, včetně všech relevantních příloh smlouvy, který byl odsouhlasen 

právním zástupcem města. Záměrem Partnera je realizovat na části pozemku parc. č. 1386/272 a na 

pozemku 1386/7, stavbu s názvem „Rodinné domy SLUNEČNICE Milovice – soubor staveb“ (dále 

jen „Projekt“), a to dle projektové dokumentace (tj. její výkresové a textové části) zpracované 

společností ARCHITELIER s.r.o., IČ: 248 50 349, se sídlem Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 

1596/25, PSČ 110 00 (dále jen „Projektová dokumentace“). Na základě výše uvedeného, Oddělení 

investic a rozvoje města navrhuje Radě města, aby doporučila Zastupitelstvu města schválit uzavření 

Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a  společností FIDES CONSULTING s.r.o., pro možnost 

vybudování souboru staveb rodinných domů projektu „SLUNEČNICE Milovice“ na pozemcích parc. 

č. st. 1386/272 a parc. č. 1386/7, v k.ú. Benátecká Vrutice, které jsou ve vlastnictví společnosti FIDES 

CONSULTING s.r.o., v předloženém znění (návrh Plánovací smlouvy, včetně jejích příloh, viz 

Příloha č. 1 tohoto návrhu). 

 

Vztah k rozpočtu: 

Na straně příjmů: 200000 Kč - viz odstavec 5.20. "Plánovací smlouvy" 

Na straně výdajů:  15000 Kč - viz odstavec 5.4. "Plánovací smlouvy" 

 



Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí návrh na uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Milovice a 

společností FIDES CONSULTING s.r.o., IČ 241 48 407, se sídlem Praha 1, Nové Město, Ve 

Smečkách 1596/25, PSČ 110 00, pro možnost vybudování souboru staveb rodinných domů projektu 

„SLUNEČNICE Milovice“ na pozemcích parc. č. st. 1386/272 a parc. č. 1386/7, v k.ú. Benátecká 

Vrutice, v předloženém znění, 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./173/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Plánovací smlouvy mezi společností 

FIDES CONSULTING s.r.o., IČ 241 48 407, se sídlem Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 

1596/25, PSČ 110 00, pro možnost vybudování souboru staveb rodinných domů projektu 

"SLUNEČNICE Milovice“ na pozemcích parc. č. st. 1386/272 a parc. č. 1386/7, v k.ú. Benátecká 

Vrutice, v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./174/2021 

  

10. Žádost o revokaci usnesení a schválení nového usnesení 

 

OŠKS předkládá radě města žádost o revokaci usnesení RM č. 86/2021 ze dne 10.2.2021, kdy mezi 

členy konkursní komise nebyl jmenován zaměstnanec školského zařízení (školní jídelny) dle §2, odst. 

4. V této souvislosti podle §1 a §2, odst. 3 a odst. 4 Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursních řízení a konkursních komisí předkládá OŠKS k jmenování aktualizované členy a 

předsedu konkursní komise pro posouzení uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Školní jídelna Milovice, Dukelská 320, Milovice ve složení: 

Předseda: Mgr. Ludmila Šimková-za zřizovatele 

Členové: 

1. Ing. Marcela Topenčíková Němcová-za zřizovatele 

2. Mgr. Eva Vondrášová Kreisingerová-zástupce KÚ Středočeského kraje 

3. Mgr. Iveta Hroudová-inspektor ČŠI 

4. Mgr. Lada Flachsová-odborník v oblasti organizace a řízení ve školství 

5. Mgr. Markéta Tomčíková-odborník v oblasti státní správy 

6. Zuzana Eisová-zaměstnanec p.o. Školní jídelna Milovice 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nebude dotčen 

 

Návrh usnesení: 

Rada města revokuje usnesení RM č. 86/2021 "Jmenování členů konkursní komise na pracovní pozici 

ředitel/ředitelka p.o. Školní jídelna Milovice z důvodu, kdy mezi členy konkursní komise nebyl 

jmenován zaměstnanec školského zařízení (školní jídelny) dle §2, odst. 4. Vyhlášky č. 54/2005 Sb. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./175/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje předsedu a členy konkursní komise pro posouzení uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Milovice, Dukelská 320, Milovice ve 

složení: 

Předseda: Mgr. Ludmila Šimková-za zřizovatele 

Členové: 

1. Ing. Marcela Topenčíková Němcová-za zřizovatele 

2. Mgr. Eva Vondrášová Kreisingerová-zástupce KÚ Středočeského kraje 

3. Mgr. Iveta Hroudová-inspektor ČŠI 

4. Mgr. Lada Flachsová-odborník v oblasti organizace a řízení ve školství 



5. Mgr. Markéta Tomčíková-odborník v oblasti státní správy 

6. Zuzana Eisová-zaměstnanec p.o. Školní jídelna Milovice 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./176/2021 

  

11. Komise části Benátecká Vrutice  

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zápis z jednání Komise části Benátecká Vrutice č. 

2/2021 ze dne 3. 2. 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise části Benátecká Vrutice č. 2/2021 ze dne 3. 2. 

2021. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./177/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Oddělení správy majetku města doplnit tabulku s nápisem „chráněný strom“ před 

lípu u krížku v Benátecké Vrutici.  

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./178/2021 

  

12. Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality 

 

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

prevenci kriminality č. 2/2021 ze dne 18. 2. 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality č. 

2/2021 ze dne 18. 2. 2021. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./179/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje města vypracování kompletního projektu pro možné 

rozšíření parkovací plochy „Parkoviště Spojovací“ dle předložené studie 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./180/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje města Zahrnout do rozpočtu pro rok 2022 investici na 

rozšíření parkovací plochy, dobudování chodníků, plotu a osvětlení. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./181/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Odd. investic a rozvoje města ve spolupráci s Městskou policií zapojit se do 

dotačních titulů Středočeského kraje na poli bezpečnosti a prevence kriminality a připravit žádosti 

k vybraným dotačním titulům, a to o dotaci na dopravní zabezpečení a kamerový systém.  

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./182/2021 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Odd. správy majetku města kontrolu bikrosové dráhy v ul. Mírová, odstranění 

nebezpečných stavebních prvků, které již neplní svou funkci (podezdívky, trubky apod.), doplnění 

odpadkových košů a na základě finančních možností města zvážit opravu přístřešku. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./184/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Oddělení investic a rozvoje města ve spolupráci s Městkou policií zajistit 

vybudování dvou nových kamerových bodů – jeden v křížení ulice Mírová s ulicí Školská – tento 

kamerový bod by dohlížel nejen na ulici Školská od nádraží až po ZŠ T.G.M., na bikrosové hřiště, ale 

také na ulici Mírová, kde město plánuje odstavnou parkovací plochu pro odtažená vozidla. Druhý 

kamerový bod pak vybudovat přímo v rámci přístřešku bikrosové dráhy (nutno zabezpečit proti 

vandalům).   

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./183/2021 

 

 13. Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň  

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města zápis z jednání Komise pro urbanistický rozvoj města, 

výstavbu a zeleň č. 2/2021 ze dne 15. 3. 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro urbanistický rozvoj města, výstavbu a zeleň 

č. 2/2021 ze dne 15. 3. 2021. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./185/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města ukládá Odd. správy majetku města provést vyčistění odtoku od přepadu kanalizace, 

v ulici U rozvodny. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./186/2021 

  

14. Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 

 

OŠKS předkládá Zápis č.2/2021 ze dne 8.2.2021 z jednání Komise pro rodinu, sociální věci a 

zdravotnictví (dále je KRSVZ). Komise na své jednání pozvala zástupce SAS, ředitele základních a 

mateřských škol a jejich zástupce, vedoucí OOP Milovice PČR a ředitele a zástupce MP. Pozvaní byli 

seznámeni s problematikou bezdoplatkových zón a následně probíhala k tomuto tématu diskuse. 

Výsledkem je závěr komise KRSVZ - viz zápis. Dále je radním předkládán zápis č. 3/2021 z jednání 

Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví konaného dne 15. 3. 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápis č.2/2021 ze dne 8.2.2021 a zápis č. 3/2021 z jednání Komise pro 

rodinu, sociální věci a zdravotnictví konaného dne 15. 3. 2021 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./187/2021 

  

15. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k SoD Rozvoj systému zeleně města Milovice – Regenerace 

Lesoparku a parku Kaštanová 

 

Na základě rozhodnutí Rady města ze 16.9.2020 (usnesení RM č. 569/2020), byla dne 30.11.2020 

podepsána Smlouva o dílo s firmou VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 

30 Ostrava, IČO: 03921921 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ROZVOJ SYSTÉMU ZELENĚ 



MĚSTA - MILOVICE Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová“ s termínem plnění tříleté následné 

péče  dle č. VI. odst. 2 do 31.12.2023. 

Na základě rozhodnutí Rady města ze dne 25.1.2021 (usnesení RM č. 44/2021) ke SoD byl dne 

3.2.2021 podepsán Dodatek č. 1 o změně termínu ukončení projektu na 15.11.2023. 

Z důvodů výrazného zhoršení zdravotního stavu a úhynu mnoha dřevin vlivem působení nepříznivých 

klimatických podmínek (extrémní sucho v předchozím období, pokles spodní vody) a na něj navázané 

činnosti patogenů – kůrovcová kalamita, napadení dřevin kustřebkou modřínovou, ohňovec borový, 

sazná nemoc kůry, březovník obecný, atd. je nutné  provedení změny v rozsahu díla spočívající ve více 

a méně pracích při ošetření a kácení stromů. Požadovaná změna je odsouhlasena autorským a 

technickým dozorem – specifikováno v příloze č. 2. Daná změna bude realizována v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Finanční prostředky jsou alokovány ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 v položce 3745-6121 

Regenerace parku a lesoparku Kaštanová  a v položce 3745-5169  Údržba zeleně, sekání, obnova 

parků apod, náhradní výsadba.  

 

Návrh usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s názvem „ROZVOJ SYSTÉMU 

ZELENĚ MĚSTA - MILOVICE Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová“ odsouhlaseném 

poskytovatelem dotace z OPŽP. 

Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./188/2021 

 

  

 

 

 

Lukáš Pilc                                                                                                   Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice                                                                            místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. března 2021 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 31. března 2021 

 


