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Zastupitelstvo města Milevska 

 

podklad pro schůzi rady č. 09 dne 11.09.2019 OKU091901Z 

 

Schválení projektového záměru vybudovat nový „ Protipovodňový 

monitorovací, varovný a informační systém města Milevska“ 
 

Právní rámec Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta         ….……………………… 

Zpracovatel: Bc. Jiří Batysta, 23.08.2019     …………………………. 

Vztah k rozpočtu: v případě schválení projektového záměru bude realizováno 

z rozpočtu v roce 2021 a 2022  

Souhlas vedoucích odborů: Ing. Ivana Peterková       …………………………. 

 Ing. Hana Jánová         …………………………

   

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje záměr vybudovat nový protipovodňový monitorovací, varovný a informační 

systém města Milevska (jednotný systém varování a informování obyvatel). 

II. schvaluje 

a)  variantu č. 1 ve výši 4,45 mil. Kč bez DPH 

b)  variantu č. 2 ve výši 3,7   mil. Kč bez DPH 

III. schvaluje podání žádosti o financování projektu z prostředků EU prostřednictvím 

Operačního programu životního prostředí se spoluúčastí města ve výši 30 % z celkové 

ceny. 

IV. ukládá OF zajistit finanční prostředky do rozpočtu města Milevska na rok 2021 a 2022. 

 

2. Důvodová zpráva 

Předmětem tohoto projektu je modernizace stávajícího varovného a informačního systému pro 

město Milevsko a jeho místní části. Realizace projektu je v rozsahu: protipovodňový 

monitorovací a varovný systém, varovný a informační systém obyvatelstva (stávající počet 

bezdrátových hlásičů je 52, nově 118, což zajistí lepší kvalitu přenosu informací) a doplnění 

digitálního povodňového plánu. Projekt bude zahrnovat kompletní dodávku, montáž, uvedení 

do provozu a seznámení určených osob s provozem. Tato investice je zahrnuta a schválená ve 

střednědobém výhledu na rok 2020–2021 (http://www.milevsko-mesto.cz/stazeni-

souboru/8358/navrhsrv-2020-2021-p2-prehled-inv-opr-hlc-hsc-po.pdf?fd=fd). 

http://www.milevsko-mesto.cz/stazeni-souboru/8358/navrhsrv-2020-2021-p2-prehled-inv-opr-hlc-hsc-po.pdf?fd=fd
http://www.milevsko-mesto.cz/stazeni-souboru/8358/navrhsrv-2020-2021-p2-prehled-inv-opr-hlc-hsc-po.pdf?fd=fd
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Současný varovný a informační systém byl budován od roku 2004 v několika etapách  

a v současné době je na hraně životnosti a neodpovídá technickým požadavkům pro připojení 

do JSVI, což je doloženo zprávou HZS JčK. Realizace uvedeného projektu by byla hrazena 

prostřednictvím Operačního programu životního prostředí s finanční spoluúčastí města ve 

výši 30 % z celkové ceny. Dle předběžných informací se jedná o poslední otevřenou výzvu 

s podáním žádosti nejpozději do 19.12.2019. Po tomto datu již nebude možné čerpat žádné 

finanční prostředky na podobné projekty. V projektovém záměru jsou pro město Milevsko 

navržené dvě finanční varianty vč. uvedení výhod a nevýhod. Je třeba podotknout, že obě 

varianty zajistí plnohodnotný moderní „rozhlas“ pro město Milevsko a jeho místní části 

s napojením na jednotný systém varování a vyrozumění HZS Jihočeského kraje. Město 

Milevsko je mezi 5 posledními ORP, které nemají přímé propojení s HZS Jihočeského kraje.  
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