
 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. 12/2021 

konaného dne 07.04.2021 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

Němcová 

Omluven: Mgr. Luboš Šafránek 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Starosta města předložil program jednání Rady města č. 12/2021 

1 Schválení programu jednání 

2 Žádost o směnu pozemků 

3 Návrh na poskytnutí úvěrového rámce pro město Milovice a návrh Střednědobého 

výhledu města Milovice na roky 2022-2024 

4 Návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM 

5 Veřejná zakázka Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Sluníčko- Návrh 

na výběr dodavatele 

6 Projednání I. Zprávy o uplatňování územního plánu Milovice za období 2016 – 2020 a 

schválení pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Milovice 

7 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. x/2021 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program jednání Rady města Milovice č.: 12/2021 

 

1 Schválení programu jednání 

2 Žádost o směnu pozemků 

3 Návrh na poskytnutí úvěrového rámce pro město Milovice a návrh Střednědobého 

výhledu města Milovice na roky 2022-2024 

4 Návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM 

5 Veřejná zakázka Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Sluníčko- Návrh 

na výběr dodavatele 

6 Projednání I. Zprávy o uplatňování územního plánu Milovice za období 2016 – 2020 a 

schválení pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Milovice 

7 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. x/2021 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./203/2021 

 

 2. Žádost o směnu pozemků 

 

Na oddělení správy majetku města se obrátila (osobní údaj vymazán) s návrhem na směnu pozemku 

v jejím vlastnictví za část pozemku ve vlastnictví města – žádost viz příloha V případě pozemku ve 

vlastnictví města parc.č. 1769/5 se jedná o část pozemku za nově budovanou nemovitostí v ulici Lesní, 
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v případě pozemku ve vlastnictví (osobní údaj vymazán) se jedná o část pozemku podle komunikace 

Lesní umístěné na pozemku parc.č. 1769/308 v k.ú. Milovice nad Labem a 1769/309 u komunikace 

kolmo k ul. Lesní za nemovitostí (umístění obou pozemků je patrné z mapového podkladu viz Příloha 

č.1 a příloha č.2). Město má zájem o směnu z důvodu vybudování chodníku na pozemku par.č. 

1769/308. Geometrický plán na oddělení pozemku ve vlastnictví města bude zpracován po případném 

schválení směny pozemků v RM.  Dále, vzhledem k povinnosti uvedené v § 39 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů to je: „Při úplatném 

převodu majetku obce se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, 

nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu 

nižší než obvyklou“, bylo zadáno zpracování Znaleckého posudku o ceně obvyklé předmětných částí 

pozemků.    

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění Záměru o směně nemovitostí to je části pozemku parc.č. 1769/5 

ostatní plocha v k.ú. Milovice nad Labem o výměře cca 142 m2, vytyčeného přímkou mezi body č. 

447-9 a 1643-18. (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) Pozemek je zapsán na LV č.1   

pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a jeho vlastníkem je Město Milovice za pozemek 

parc. č. 1769/308 ostatní plocha v k.ú. Milovice nad Labem o výměře 93 m2 a pozemek parc.č. 

1769/309 ostatní plocha v k.ú. Milovice nad Labem o výměře 12 m2. Pozemky jsou zapsány na LV 

č. 2239 pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, v předloženém znění. 

Hlasování - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./204/2021 

 

 3. Návrh na poskytnutí úvěrového rámce pro město Milovice a návrh Střednědobého výhledu 

města Milovice na roky 2022-2024 

 

Ekonomické oddělení předkládá radě města návrh na poskytnutí úvěrového rámce pro město Milovice 

a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky 2022-2024 v tomto znění: 

Finanční výbor na svém jednání dne 31.3.2021 projednal předložené nabídky na poskytnutí úvěrového 

rámce, které jsou přílohou této důvodové zprávy. 

Rada města Milovice na svém jednání dne 13.1.2021 schválila výzvu k podání nabídky na „Investiční 

úvěrový rámec města Milovice“ ve výši 300 mil. Kč se splatností 25 let. Výzva byla zpracována 

poradcem na veřejné finance CityFinance - Luděk Tesař, který pro město zpracoval také Střednědobý 

výhled rozpočtu s analýzou financí a ratingem. 

Investiční úvěrový rámec je zamýšlen pro krytí finančně náročných projektů s dlouhodobou 

využitelností. Celková požadovaná výše úvěrového rámce byla 300 mil. Kč. Viz následující přehled. 

 2021 2022 2023 Celkem 

Dokončení KD Milovice 140 mil. Kč   140 mil. Kč 

Rekonstrukce ulice Italská 3 mil. Kč 77 mil. Kč  80 mil. Kč 

Dům pro seniory  40 mil. Kč 40 mil. Kč 80 mil. Kč 

Celkem 143 mil. Kč 117 mil. Kč 40 mil. Kč 300 mil. Kč 

Výzva byla dne 26.1.2021 zaslána čtyřem bankovním institucím a termín doručení nabídek byl 

stanoven na 8.3.2021. Zástupce jednoho z oslovených uchazečů z důvodu dodatečných dotazů požádal 

o posunutí termínu pro předložení. Termín doručení byl následně stanoven na 19.3.2021. 



Bankovní instituce Nabídnutá úroková sazba 
Poplatek za vyřízení 

úvěrového rámce 

MONETA Money Bank nabídka nepředložena 

Komerční banka 3M PRIBOR + 0,098 % p.a. 0 Kč 

Česká spořitelna 3M PRIBOR + 0,480 % p.a. 1.903.500 Kč 

Československá obchodní banka 3M PRIBOR + 0,190 % p.a. 275.000 Kč 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Tou se rozumí nejnižší procentuální 

přirážka k sazbě 3M PRIBOR, která se v posledních 10 letech pohybovala v rozmezí od 0,28% do 

2,34% s průměrem ve výši 0,82%, přičemž poslední rok se pohybuje v rozmezí od 0,34% do 1,95% 

s průměrem ve výši 0,54%. Viz následující obrázek z https://www.kurzy.cz. 

 
Nejvýhodnější nabídkou je tak nabídka Komerční banky, která nepožaduje poplatek za zpracování 

úvěru a nabízí úrokovou sazbu ve výši 0,098% p.a. nad 3M PRIBOR. Celkové roční náklady na úvěr 

tak při celé vyčerpané částce budou činit viz následující tabulka. 

3M PRIBOR nabídka KB 
celková 

úroková sazba 

Investiční úvěrový 

rámec 
roční náklady na úvěr 

0,280% 

0,098% 

0,378% 

300 000 000 Kč 

1 134 000 Kč  

0,340% 0,438% 1 314 000 Kč  

0,540% 0,638% 1 914 000 Kč  

0,820% 0,918% 2 754 000 Kč  

1,950% 2,048% 6 144 000 Kč  

2,340% 2,438% 7 314 000 Kč  

Finanční výbor nicméně upozorňuje na úskalí smlouvy o úvěru, která v odstavci 5.4 umožňuje 

poskytovateli zvýšit úrokovou sazbu o 5% v případě porušení smlouvy ze strany klienta. Takovým 

porušením je mimo jiné i porušení rozpočtové odpovědnosti podle zákona č.23/2017 Sb, kdy přebytek 

běžného rozpočtu / dluhová služba musí činit nejméně 1,2. 

Finanční výbor diskutoval uvedený odstavec 5.4 a doporučuje upravit smlouvu o úvěru, tak aby bylo 

bezpochyby specifikováno, že zvýšená sazba platí jen po dobu trvání porušení smlouvy. Jinými slovy, 

že případné jednorázové porušení nezpůsobí trvalé zvýšení sazby o 5%. 

https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/tabulka-2-urokove-sazby-financnich-trhu/pribor-3m/


 

Současně s poskytnutím úvěrového rámce je předkládán návrh Střednědobého výhledu města Milovice 

na roky 2022-2024, kde je zapracováno čerpání úvěru, splátky úroků a i mimořádné splátky úvěru z 

důvodu dodržení zákona č.23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Po tomto jednání bude 

návrh zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Milovice po dobu nejméně 15 dnů před 

projednáním v zastupitelstvu města. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Viz Návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit nabídku úvěrového rámce předloženou 

Komerční bankou a.s. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./205/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města 

Milovice na roky 2022-2024 v předloženém znění. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./206/2021 

  

4. Návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM 

 

Ekonomické oddělení předkládá členům rady města návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM v 

tomto znění: 

Příjmy: 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Jiřice,Stratov,Zbožíčko) 

Na základě podepsané Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Milovice a obcí Zbožíčko o výkonu 

služby Městské Policie na územní obce Zbožíčko je do rozpočtu zařazena částka 26.000 Kč. 

Výdaje běžné: 

2212 - Silnice 

Částka se navyšuje z důvodu opravy ul.Zahradní, kde probíhá rekonstrukce hřbitova a opravy ulice 

Ke Hřišti - I.etapa.  

Výdaje kapitálové: 

Dle požadavku oddělení investic a rozvoje jsou do návrhu zařazeny investiční akce, které budou v 

letošním roce provedeny a zároveň jsou tři investiční akce vyřazeny, které se v tomto roce provádět 

nebudou. 

Do návrhu rozpočtového opatření je zařazeno i čerpání úvěru v tomto roce ve výši 143 mil.Kč. 

Financování se tímto mění na schodek ve výši  285.853,8 tis.Kč.  

 

Návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM byl projednán na Finančním výboru dne 31.3.2021.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Viz přiložená tabulka 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Rozpočtového opatření č.3/2021/ZM v 

předloženém znění. 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./207/2021 

 

  

 



5. Veřejná zakázka Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Sluníčko- Návrh na 

výběr dodavatele 

 

Rada města na svém jednání č. 46/2020 dne 9.12.2020, usnesením č. 764/2020 schválila znění Výzvy 

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

s názvem ,,Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – MŠ Sluníčko. 

Předmět plnění zakázky:  

Předmětem zakázky je doplnění do stávající zahrady u mateřské školy nové prvky, které napomohou 

plnit cíle enviromentálního vzdělávání a dalších dětských dovedností. Součástí předmětu zakázky je  

realizace navržených úprav, kvůli kterým vznikne prostor určený k pobytu a hře dětí a dospělých.  

Zadávací dokumentace, tj. návrh Zadávací dokumentace a návrh Smlouvy o dílo byla zpracována ve 

spolupráci se společností MSPro s.r.o., IČ 02071673 se sídlem Františka Kokeše 1057, 768 24 Hulín, 

která bude, v souladu s § 43 zákona na základě smluvního vztahu - objednávky, zastupovat zadavatele 

při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením.  

Veřejná zakázka byla zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky SFŽP ČR již provedl ex 

ante kontrolu předložených zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení a posoudil soulad 

Zadávacích podmínek se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s „Pokyny pro 

Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“. 

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.  

Výzva k podání nabídky, včetně jejích Příloh, byla zveřejněna na Profilu zadavatele, lhůta pro podání 

nabídek Skončila dne 10. 3. 2021 ve 13,00 hodin, ve stanovené lhůtě bylo doručeno 6 (šest) nabídek 

účastníků: 

 

Nabídky účastníků 
Nabídková cena  

celkem v Kč bez DPH 

Nabídka č. 1 

TR ANTOŠ s.r.o. 
4 476 855,90 Kč 

Nabídka č. 2 

STROMMY COMPANY s.r.o. 
4 581 748,44 Kč 

Nabídka č. 3 

Anoverd s.r.o. 
4 637 513,00 Kč 

Nabídka č. 4 

Gardenline s.r.o. 
5 300 939,77 Kč 

Nabídka č. 5 

MEGA a.s. 
4 498 387,10 Kč 

Nabídka č. 6 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. 
5 533 927,47 Kč 

 

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

 

Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritérií hodnocení: 

Hodnocení při jediném kritériu podle výše nabídkové ceny probíhalo seřazením nabídek podle 

absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Nabídka účastníka s nejnižší 

nabídkovou cenou byla vyhodnocena jako nabídka na 1. místě v pořadí (nejvhodnější) a ekvivalentně 

pak bylo pořadí stanoveno vzestupně s ostatními nabídkami.   

 



 Výsledek hodnocení nabídek: 

 

Pořadí ÚČASTNÍK 
Nabídková cena  

celkem v Kč bez DPH 

1. 
TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČ: 

48152587 
4 476 855,90 Kč 

2. MEGA a.s., Drahobejlova 1452, 190 00 Praha, IČ: 44567146 4 498 387,10 Kč 

3. 
STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 

Andělská Hora, IČ: 01919652 
4 581 748,44 Kč 

4. Anoverd s.r.o., Ladice 182, 951 77 Ladice, IČ: 52826619 4 637 513,00 Kč 

5. 
Gardenline s.r.o., Na Vinici, 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 

27263827 
5 300 939,77 Kč 

6. 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 

Zlín, IČ: 25560191 
5 533 927,47 Kč 

 

Nejvhodnější nabídkou je nabídka účastníka TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, 

IČ: 48152587. 

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější na základě nejnižší 

nabídkové ceny v Kč bez DPH. Návrh smlouvy o dílo předložený vybraným dodavatelem splňuje 

požadavky zadavatele a obsahuje veškerá ustanovení, na jejichž znění zadavatel trvá a nezahrnuje 

omezení, které by mohly ovlivnit rozsah, kvalitu, nebo realizaci dodávky. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města na rok 2021 je alokovaná položka 3111 6121 MŠ Sluníčko-revitalizace školní 

zahrady. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje na základě Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 31 3. 2021, zpracované 

hodnotící komisí, v rámci Nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem ,,Projekt komplexní 

rekonstrukce zahrady pro environmentální vzdělávání - MS Sluníčko Milovice“ o  výběru dodavatele, 

účastníka TR ANTOŠ s.r.o. , Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČO: 48152587, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší  nabídkovou cenou ve 

výši 4 476 855,90 Kč bez DPH (5 416 995,64 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 1 

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./208/2021 

 

 6. Projednání I. Zprávy o uplatňování územního plánu Milovice za období 2016 – 2020 a 

schválení pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Milovice 

 

Ing. Martina Miklendová – oprávněná osoba pořizovatele, prostřednictvím Kanceláře úřadu předkládá 

členům Rady města následující důvodovou zprávu se žádostí o postoupení k projednání na zasedání 

zastupitelstva města. Územní plán Milovice (dále také „ÚP Milovice“) byl vydán formou opatření 

obecné povahy č. 1/2016/OOP usnesením Zastupitelstva města Milovice č.  36/2016 dne 18. 4. 2016 a 

nabyl účinnosti 5. 5. 2016. Ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona ukládá pořizovateli nejpozději 

do 4 let od vydání územního plánu předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu 



v uplynulém období s tím, že před jejím předložením zastupitelstvu musí být její návrh projednán. Na 

projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona a pro její 

schválení se použije obdobně § 47 odst. 5 stavebního zákona. Obsahové náležitosti zprávy o 

uplatňování územního plánu jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, v platném znění. Vzhledem k výše uvedenému bylo třeba zpracovat a projednat I. Zprávu o 

uplatňování ÚP Milovice (dále jen „Zpráva“), která je nyní předkládána radním a následně i 

zastupitelům města Milovice. Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 ÚP a tyto jsou 

předloženy ke schválení. Veřejná vyhláška oznamující projednání návrhu zprávy, kdy součástí návrhu 

zprávy byly i pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Milovice byla zveřejněna 

dne 19. 8. 2020 pod č. j. měúh 3329/2020. Návrh zprávy byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v době 

od 21. prosince 2020 do 20. ledna 2021 v úředních hodinách na Městském úřadu Milovice, Kancelář 

úřadu, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice – Mladá a také způsobem umožňující dálkový přístup na 

http://urad.mesto-milovice.cz/cs/uredni-deska/ na elektronické úřední desce města. Dle ustanovení § 

47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý ve stanovené lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné 

vyhlášky tedy do 20. 1. 2021 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K projednání byly dotčené 

orgány, sousední obce a krajský úřad přizvány jednotlivě samostatným oznámením č. j. 

KÚ/12327/2020/ZN ze dne 16. 12. 2020. Do 30 dnů od obdržení zprávy mohli dotčené orgány a 

krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah zprávy a Změny č. 1 Územního plánu Milovice 

vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Z projednání zprávy vyplynulo, že 

změna č. 1 ÚP Milovice, která bude pořizována na základě zprávy, bude podléhat posouzení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i posouzení podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, neboť dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad 

Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatoval, že je nutné posoudit změnu 

č. 1 územního plánu Milovice z hlediska vlivů na životní prostředí. V rámci projednání byly uplatněny 

připomínky. Tyto jsou přílohou tohoto materiálu a jejich vyhodnocení je uvedeno na str. 33 Zprávy. 

Od 1. 1. 2018 je možné, aby změna územního plánu obsahovala podrobnější regulaci, což je výhodné 

z hlediska nastavení konkrétních podmínek pro výstavbu v řešených plochách, proto je vhodné 

schválit, že řešení změny č. 1 může obsahovat i prvky regulačního plánu. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města předkládá zastupitelstvu města v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona I. 

Zprávu o uplatňování územního plánu Milovice za období 2016 – 2020 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./209/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 47 odst. 5 stavebního 

zákona, pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Milovice v rozsahu zadání změny 

obsažené v kapitole E) projednané I. Zprávy o uplatňování územního plánu Milovice za období 2016 – 

2020 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./210/2021 

 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení 

Změny č. 1 Územního plánu Milovice může v případě řešení jednotlivých návrhů na změnu obsahovat 

i prvky regulačního plánu 

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./211/2021 

 

  

 



7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. x/2021 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

 

Od 1. 1. 2020 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Oddělení správy majetku města (dále jen "OSM") 

předkládá RM návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky 3/2015 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství (dále jen "OZV"). V případě poplatku za užívání veřejného prostranství musí 

obec v souvislosti s § 14 odst. 4 zákona o místních poplatcích určit v obecně závazné vyhlášce místa, 

která poplatku podléhají. Podle ustanovení § 34 zákona o obcích jsou veřejným prostranstvím všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zpoplatnění se 

nemusí týkat všech veřejných prostranství. Pro účely zpoplatnění je proto nezbytné, aby obec v obecně 

závazné vyhlášce jednoznačně vymezila veřejná prostranství, jež jsou předmětem místního poplatku. 

Ve stávající platné OZV není zahrnutý např. Hakenův stadion, Relax park, lesopark Kaštanová nebo 

pozemek naproti čerpací stanici Benzina, který je využíván pro hostování cirkusů. Jejich pronájem je 

řešený smluvně. 

Vzhledem k rozvoji města, digitalizaci a přečíslování pozemků je vhodné OZV aktualizovat. OSM 

předkládá RM návrh OZV ke schválení. Následně bude OZV v předloženém znění zaslána 

Ministerstvu vnitra Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ke kontrole a poté předložena na jednání 

ZM ke schválení. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Výběr poplatků za užívání veřejného prostranství je příjmem do rozpočtu města. 

 

Návrh usnesení: 

Rada města předkládá návrh Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. x/2021 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství zastupitelstvu města ke schválení.  

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

Usnesení bylo přijato, č.u.: RM č./212/2021 

 

  

 

 

 

Lukáš Pilc                                                                                                   Mgr. Ludmila Šimková 

starosta města Milovice                                                                            místostarostka města Milovice  

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 4. 2021 

Zápis byl ověřen podpisy dne: 13. 4. 2021 

 


