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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 17 dne 25.07.2019 OISM171903R 

  

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu administrace projektu 

 „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ 
 

 Důvodová zpráva 

V souvislosti s vyhlášením výzvy č. 121 Prioritní osa 5: Energetické úspory - Specifický cíl: 5.1 

– Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, ve kterém byla vybírána firma, 

pro zajištění zpracování žádostí o dotace, manažerského řízení realizace projektu a administraci 

veřejné zakázky k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“. 

Hodnotící komise vybrala vítěznou firmu na základě předložení ekonomicky nejvýhodnější 

nabídky, dle pravidel stanovených ve Výzvě k podání nabídek. Podrobný Protokol o 

vyhodnocení nabídek tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Vzhledem k předmětu zakázky bylo při 

hodnocení nabídek postupováno v souladu se Směrnicí SM/11/RMM o zadávání zakázek malého 

rozsahu městem Milevskem, článku 9, bodu 8 b) a článku 3, bodu 2.  

Na tuto akci je již zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a zpracováno 

energetické posouzení. Budova sportovní haly byla postavena v polovině 70. let 20. století a její 

energetická náročnost je ekonomicky neúnosná.  

Dle zpracovaného předběžného energetického posouzení je možné stavebními úpravami 

dosáhnout úspory celkové energie ve výši 45%. Momentálně je zpracována projektová 

dokumentace, která řeší jak zateplení budovy a výplně otvorů, tak v návaznosti na to i novou 

vzduchotechniku. Stavební úpravy musí zahrnovat provedení zateplení podhledové stropní 

konstrukce do nevytápěného půdního prostoru, zateplení vnějších stěn, a výměnu otvorových 

výplní, je nutné provést i úpravu osvětlení.  

Projekt se bude skládat ze dvou žádostí o dotaci, kdy jedna žádost se bude týkat zateplení a 

druhá žádost se bude týkat vzduchotechniky, protože výše dotace na tyto žádosti je rozdílná.  

Předpokládané náklady na zateplení sportovní haly činí 11 mil. Kč bez DPH (bude zde nárok na 

odpočet DPH), výše dotace může být až 40% uznatelných nákladů, vlastní podíl by tak činil 6,6 

mil. Kč.  

Předpokládané náklady na vzduchotechniku činí 3 mil. Kč bez DPH (bude zde nárok na 

odpočet), výše dotace může být až 70% uznatelných nákladů, vlastní podíl by tak činil 900 tis. 

Kč. 

Na žádost jednatele SPOS Ing. Pavla Stejskala bude součástí projektu také přístavba nářaďovny, 

jejíž odhadované náklady činí 1,5 mil. Kč. U přístavby nářaďovny se jedná o nezpůsobilé výdaje.  

Výše výdajů na TDI, AD a BOZP bude známá až po provedení výběrového řízení. 

 

Celkové náklady tedy budou složeny z: 

- Samotné realizace 

- Zpracování žádostí o dotace, manažerské řízení 

- Administrace VZ 

- TDI 

- AD 

- BOZP 

 

V letošním roce budou náklady jen na žádosti o dotace, zbylé náklady budou hrazeny až v 

příštím roce. 
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Vzhledem k tomu, že potencionální dotace bude udělena v režimu veřejné podpory - Obecné 

nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tak zpracování PD, auditu 

a žádostí o dotace jsou nezpůsobilými náklady v rámci projektu, tudíž se na tyto aktivity 

nevztahuje dotace, protože byly uskutečněny a zaplaceny před podáním žádosti o dotaci. Dalším 

nezpůsobilým výdajem bude DPH vzhledem k možnosti uplatnění nároku na odpočet. Zbylé 

náklady jsou způsobilé 

OISM předpokládá realizaci projektu v roce 2020. 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková 25.07.2019 


