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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  22             dne 14.10.2019                            OISM221908R 

 

Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – Hůrka  

– žádost o dotaci 
 

Důvodová zpráva 

Dne 01.09.2019 byla zveřejněna výzva č. 2/2020 k předkládání žádostí o dotaci v rámci 

Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT II. pro 

rok 2020. Výzva je zaměřena na opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti veřejného 

osvětlení (dále jen „VO“). Žádosti o dotaci je možné podávat do 31.10.2019.  

V rámci projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – Hůrka“ dojde 

k výměně stávajícího nevyhovujícího VO ve vybraných ulicích – Blechova, Kpt. Nálepky, 

Štefana Dvořáka, Družstevní, Alšova, Na Hůrkách a osvětlení v parku – situace 

rekonstruovaného úseku viz příloha č. 1 tohoto materiálu. Jedná se o výměnu 76 ks svítidel 

včetně jejich sloupů. Svorkovnice nových sloupů budou propojeny se stávajícím  kabelovým 

vedením obdobně jako při předcházejících rekonstrukcích VO. Nové sloupy budou doplněny o 

uzemnění, které v řadě případů nyní chybí. Budou použita svítidla s LED technologií s teplou 

bílou barvou světla dle požadavků dotačního titulu. V ulici Štěpána Dvořáka momentálně není 

splněna osvětlenost dle normy ČSN kvůli výšce sloupů, proto budou sloupy vyměněny za vyšší, 

aby osvětlenost splňovala platné normy ČSN. V tuto chvíli probíhá zpracování energetického 

auditu, jež určí úsporu, které bude v budoucnu dosaženo. 

Celkové odhadované náklady na tuto akci jsou ve výši 2,61 mil. Kč vč. DPH. Způsobilým 

výdajem v rámci dotace jsou pouze náklady na nákup svítidel a světelných zdrojů a s tím přímo 

související položky. V rámci tohoto projektu budou způsobilé výdaje ve výši cca 854 tis. Kč 

vč. DPH a z tohoto je možné získat dotaci v maximální výši 50%, tzn. 427 tis. Kč. Vlastní podíl 

města by činil 2,2 mil. Kč vč. DPH. Akce musí být zrealizována v roce 2020. 

U této akce je DPH způsobilým výdajem, jelikož Město Milevsko je sice plátce DPH, ale u této 

akce nemá nárok na odpočet. 

 

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková 07.10.2019 


