
 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. 9/2021 

konaného dne 17.03.2021 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

__________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  Pilc Lukáš; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav; Ing. Marcela Topenčíková 

Němcová 

Omluveni: Mgr. Luboš Šafránek 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Starosta města předložil program jednání Rady města č. 9/2021 

1 Schválení programu jednání 

2 Veřejná zakázka Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích 

3 Komise pro kulturu sport a školství č. 2/2021 

4 Komise pro kulturu, sport a školství č. 3/2021 

5 Změna organizačního řádu 

 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 9/2021 

 

1 Schválení programu jednání 

2 Veřejná zakázka Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích 

3 Komise pro kulturu sport a školství č. 2/2021 

4 Komise pro kulturu, sport a školství č. 3/2021 

5 Změna organizačního řádu 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./138/2021 

  

 

2. Veřejná zakázka Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích 

 

Z důvodu navýšení cyklodopravy a neexistence bezpečného parkování a uschovávání jízdních kol 

v Milovicích požádalo Město Milovice o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na 

projekt „Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích“. Projekt byl podpořen. Oddělení 

investic a rozvoje předkládá Radě města ke schválení návrh zadávacího řízení pro vypsání podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce „Automatické parkovací zařízení pro kola v Milovicích“. 

Předmětem této VZ (díla) je výstavba nadzemního automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola 

v Milovicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro 118 kol, který bude v provozu 

24 hodin denně s efektivním využitím místa se zařízením a SW pro ukládání, uchování a vyzvedávání 

jízdních kol. Zařízení zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný 

výdej jízdních kol. Zadávací dokumentace, tj. návrh Zadávací dokumentace - pokyny pro zpracování 

nabídky a návrh Smlouvy o dílo byla zpracována na základě smluvního vztahu – příkazní smlouvy 

Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728, který bude zastupovat 

zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou výběru dodavatele, 

vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách 

mailto:meu@mesto-milovice.cz


(bude provádět tzv. „administraci zadávacího řízení“). Kontrolu předložených zadávacích podmínek 

před zahájením zadávacího řízení provedlo v souladu  Obecnými pravidly IROP Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Finanční prostředky jsou alokovány ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního 

řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem: „ A u t o m a t i c k é  p a r k o v a c í  z a ř í z e n í  p r o  k o l a  v  M i l o v i c í c h "   

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./139/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, 

odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny 

uvedené v Kč bez DPH. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./140/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města souhlasí s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta posuzoval 

kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.        

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./141/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města pověřuje starostu města k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených 

zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona 

zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení 

zadávacího řízení.  

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./142/2021 

 

 

 3. Komise pro kulturu sport a školství č. 2/2021 

 

OŠKS předkládá Zápis č. 2/2021 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství (dále jen "KKSŠ") ze 

dne 24. 2. 2021. KKSŠ na svém jednání projednala žádosti a materiály, které předkládá k posouzení a 

projednání Radě města Milovice. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Z položky 3429 5229 "Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu - 

celoroční činnost" bude vyplaceno 129 875 Kč a z položky 3429 5229 "Dotace neziskovým a 

podobným organizacím v oblasti kultury a sportu - jednorázové akce" bude vyplaceno 24 591 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zápis č. 2/2021 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství konaného 

dne 24. 2. 2021 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./143/2021 

 

 



Návrh usnesení: 

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace pro Klub ručních prací ve výši 5 000 Kč na celoroční 

činnost 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./144/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Šachový kroužek Milovice ve výši 5 000 Kč na celoroční 

činnost 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./145/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Deskoherní klub Milovice ve snížené výši 16 500 Kč. 

Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. Pronájem, energie – pronájem sálu KD, 

pronájem sálu Vrutice, pronájem prostor klubovny“). 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./146/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro AZ Divadlo ve výši 30 000 Kč na celoroční činnost s 

podmínkou bezplatné účasti na 3 akcí města po vyzvání 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./147/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro BDS Academy ve snížené výši 36 000 Kč s podmínkou 

bezplatné účasti na 3 akcí města po vyzvání. . Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. 

Pronájem, energie – pronájem). 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./148/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro ZO ČSCH Milovice ve výši 22 000 Kč na celoroční 

činnost 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./149/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro 59. přední hlídku Royal Rangers Milovice ve snížené 

výši 29 250 Kč na celoroční činnost. Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. 

Pronájem, energie – nájem Poštovní ulice, nájem Pod lesem“) a o položku „5. Drobný majetek do 40 

tis. Kč – kuchyňské vybavení). 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./150/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Target Sport Milovice ve snížené výši 24 591 Kč na 

jednorázovou akci "Milovická míle", která se uskuteční 22. 5. 2021 na Hakenově stadionu. Částka se 

snížila o položku „2. Pronájem, energie – pronájem záb. atrakcí (luky a rodeo)“. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./151/2021 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro Psí útulek Lysá nad Labem ve výši 15 000 Kč k 

zajištění provozu na rok 2021 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./152/2021 

 

 4. Komise pro kulturu, sport a školství č. 3/2021 

 

OŠKS předkládá Zápis č. 3/2021 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství (dále jen "KKSŠ") ze 

dne 10. 3. 2021. KKSŠ na svém jednání projednala žádosti a materiály, které předkládá k posouzení a 

projednání Radě města Milovice. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Z položky 3429 5229 "Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu - 

celoroční činnost" bude vyplaceno 1 395 728 Kč, z položky 3429 5229 "Dotace neziskovým a 

podobným organizacím v oblasti kultury a sportu - jednorázové akce" bude vyplaceno 15 000 Kč a z 

položky 6171 5229 "Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (finanční dary)" bude 

vyplaceno 5 000 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zápis č. 3/2021 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství konaného 

dne 10. 3. 2021 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./153/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro Target Sport Milovice ve snížené výši 197 

978 Kč na celoroční činnost. Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. Pronájem, 

energie – nájem tělocvičny, areály, sklady“) a o položky „5. Drobný majetek do 40 tis. Kč – tretry, 

rukavice na softball, maska softball, lapy zakřivená, lapy dvojitá, zbraně, náboje a branky Nefliga“). 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./154/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro Spolek přátel košíkové Polabí ve snížené 

výši 179 500 Kč na celoroční činnost. Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. 

Pronájem, energie – pronájem hal“) a o položky „1. Spotřeba materiálu – týmové oblečení (hráči), 

tréninkové oblečení (trenéři)“ a „3. Služby – služby trenéři“.  

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./155/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Milovice ve snížené výši 298 

000 Kč na celoroční činnost. Částka se snížila o položky „4. Údržba a drobné opravy – venkovní 

osvětlení kurtů, držáky na vlajky“ a o položky „5. Drobný majetek do 40 tis. Kč – vchodové dveře 

bytu a nábytek šatny, dopravní značka pro parkoviště, sokolská vlajka a ČR vlajka“. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./156/2021 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro HO Alpici ve snížené výši 132 750 Kč na 

celoroční činnost. Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. Pronájem, energie – 

pronájem tělocvičny ZŠ Juventa“) a o položku „1. Spotřeba materiálu – poloautomatické jistítko, 

záchranářský batoh“. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./157/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro Pionýr - florbalová akademie MB ve 

snížené výši 62 500 Kč na celoroční činnost. Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. 

Pronájem, energie – pronájem tělocvičen TGM a Juventa, pronájem hal na turnaje“) a o položku „5. 

Drobný majetek do 40 tis. Kč – hokejky“. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./158/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro AFK Milovice ve snížené výši 525 000 Kč 

na celoroční činnost. Částka se snížila o ⅟4 ve všech položkách pronájmů („2. Pronájem, energie – 

pronájmy haly, hřiště“) a o položku „1. Spotřeba materiálu – sportovní oděvy, štuplny, dresy“. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./159/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Sportovní chůzi Praha ve snížené výši 15 000 Kč na 

jednorázovou akci "Závod ve sportovní chůzi o pohár starosty města Milovice“, která se uskuteční 9. 

května 2021 v ul. 5 května. Částka se snížila o položku „2. Pronájem, energie – dopravní značení“. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./160/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro Klub ručních prací ve výši 5 000 Kč k zajištění 

provozu klubu na rok 2021 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./161/2021 

  

 

5. Změna organizačního řádu 

 

Kancelář úřadu předkládá členům Rady města návrh na změnu Organizačního řádu – přílohy č. 1 

Organizační schéma Městského úřadu a příspěvkových organizací zřízených městem a přílohy č. 2 

Pracovní náplně na jednotlivých pracovních pozicích MěÚ Milovice s účinností od 1. 4.2021. Jedná se 

o navýšení počtu zaměstnanců o jednoho referenta oddělení správy majetku města na úseku pozemků 

z důvodu zastupitelnosti zaměstnance daného úseku v případě nepřítomnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje změnu Organizačního řádu – přílohy č. 1 Organizační schéma Městského úřadu 

a příspěvkových organizací zřízených městem a přílohy č. 2 Pracovní náplně na jednotlivých 

pracovních pozicích MěÚ Milovice, s účinností od 1. 4. 2021 v předloženém znění.  

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./162/2021 

 

  

 

 

 

Lukáš Pilc                                                                                                   Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice                                                                            místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 3. 2021  

Zápis byl ověřen podpisy dne: 24. 3. 2021 

 


