
Zastupitelstvo města Milevska 
 

podklad pro jednání zastupitelstva č. 10          dne 23.10.2019                                OPSPK101901Z 

Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancováním projektu 
MŠ Kytička  

 
Právní rámec:               Zák.č. 128/2000 Sb., o obcích a zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ¨ 
                                         územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů.   
                                                                                            
Předkladatel:                 Ing. Ivan Radosta, starosta města    ……………..……… 
 
Zpracovatel:                  JUDr. Jiří Hradil, referent OPSPK, 16.10.2019      ……………………. 
 
 
Vztah k rozpočtu:          Předfinancování projektu z rozpočtových prostředků města Milevska v r. 2020. 
  
 
Souhlas vedoucích zaměstnanců:  Ing. Hana Jánová, vedoucí OF             ……………………. 
                                                        
                                                             Ing. David Lukeš, vedoucí OISM  ……………………      
                                                          
                                                             Mgr. Petra Burdová, vedoucí OPSPK   …………………… 
    

1.  Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 
 
I. Bere na vědomí informaci Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek o 

projektu s názvem „Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“.  
 

II. Schvaluje Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek realizaci projektu s 
názvem „Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“ a podání žádosti o podporu do Operačního 
programu Životní prostředí s maximálními předpokládanými výdaji ve výši 3 000 000,- Kč vč. 
DPH. 

 
III.  Schvaluje předfinancování projektu s názvem „Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“ 

Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek v maximální výši předpokládaných 
celkových výdajů 3.000.000,00 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. 
 

IV.  Schvaluje kofinancování vlastního podílu projektu s názvem „Akumulační nádrž v areálu MŠ 
Kytička“ Mateřské škole Kytička, Jiráskova 764, okres Písek ve výši minimálně 15%  z celkových 
předpokládaných způsobilých výdajů, tj. 450.000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Operačního programu Životní prostředí, z prostředků zřizovatele. 
 

V. Ukládá odboru finančnímu zajistit předfinancování projektu z rozpočtu města v roce 2020 ve 
výši 3.000.000,00 Kč. 
 



 
2.   Důvodová zpráva 
 
V současné době je v rámci Operačního programu Životní prostředí otevřena výzva, která je mimo jiné 
zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánech. Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo tento dotační program v rámci motivace šetření se srážkovými vodami, například i tím, že se 
k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Akumulovanou vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné 
zeleně, zahrad, jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu. Výzva je otevřena do 13. ledna 
2020. V rámci této vyhlášené výzvy lze získat dotaci ve výši 85% ze způsobilých výdajů. Oprávněnými 
žadateli jsou mimo obce a města i příspěvkové organizace.  
Na základě této výzvy navrhuje zřízená příspěvková organizace využít tuto dotaci na vybudování 
akumulační nádrže na zalévání v zahrady přiléhající k mateřské škole. Informace byly předloženy a 
projednány Radou města Milevska dne 19.08.2019. Usnesením RMM č. 255/19 vzala Rada města 
Milevska na vědomí informace o možnosti čerpání dotačních prostředků na výstavbu akumulační 
nádrže v areálu MŠ Kytička. Dále souhlasila s tím, aby žadatelem o dotaci byla zřízená příspěvková 
organizace města a odsouhlasila zadání vypracování projektové dokumentace firmou Ing. Luboš Vaniš 
– VL projekt, IČ: 60078936. 
Projektová dokumentace se v současné době dokončuje a z tohoto důvodu   není ještě vyhotoven 
položkový rozpočet. Podání žádosti o dotaci zřízenou příspěvkovou organizací je podmíněno 
souhlasem zřizovatele a zajištěním předfinancováním akce.  
Příspěvková organizace žádá Zastupitelstvo města Milevska o souhlas s podáním žádosti do výše 
jmenovaného programu a dále o souhlas s realizací, předfinancováním a kofinancováním akce 
s názvem „Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“. Uváděné předpokládané výdaje projektu ve výši 
3.000.000,00 Kč jsou maximálními předpokládanými celkovými výdaji projektu. Dle nedokončené 
projektové dokumentace se budou stavební náklady pohybovat kolem i 2.000.00,00 Kč.  K tomuto 
hrubému odhadu je nutné připočítat související náklady na TDI, autorský dozor, BOZP, projektovou 
přípravu pro podání žádosti (projektová dokumentace, vypracování žádosti o dotaci včetně příloh), 
dále administraci projektu dle podmínek poskytovatele dotace, organizaci výběrového řízení na 
dodavatele a rozpočtovou rezervu. 
V případě úspěšnosti se realizace projektu předpokládá v roce 2020. Veřejné finanční prostředky 
poskytnuté na předfinancování by byly městu Milevsku vráceny neprodleně po ukončení realizace 
projektu v návaznosti na schválení žádosti o platbu a zaslání dotačních prostředků na účet  příspěvkové 
organizace. 
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