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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  24       dne 04.11.2019                                   OISM241911R 

Příprava na podání žádosti o dotaci - přístavba a nástavba Domova pro seniory 

 

Důvodová zpráva 

 

Město Milevsko zadalo v roce 2017 vypracovat Projektovou dokumentaci na akci Stavební 

úpravy, přístavba a nástavba objektu Domova pro seniory. Projektová dokumentace byla 

dokončena v únoru roku 2018, stavební povolení bylo vydáno v květnu roku 2018. V současné 

době Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020. 

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytujících péči v zařízeních sociálních 

služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby s e zdravotním postižením, domov se 

zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionář. Podpora je mimo jiné zaměřena na 

přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících budov zařízení v souladu s krajskými 

střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.  

V rámci této výzvy je možné získat max. 50% dotaci ze způsobilých výdajů. Zatím velmi 

hrubým odhadem předpokládáme z celkových nákladů akce ve výši 57 mil. Kč včetně DPH, 

dotaci ve výši cca 20 mil. Kč. Jedná se o velmi hrubý odhad, podrobnější informace k výši 

dotace budou předloženy ZMM, neboť pro potřeby podání žádosti o dotaci je nutné doložit 

usnesení zastupitelstva obce o zabezpečení vlastních zdrojů financování akce. Celkové náklady 

akce zahrnují stavební úpravy (nástavbu s 34 lůžky) včetně vybavení, vybudování výtahu, 

přístavbu kuchyně včetně vybavení, venkovní úpravy a další nezbytné náklady na vlastní 

realizaci akce jako je např. Technický dozor investora, zajištění BOZP atd.  

Výše uvedená výzva je otevřena od 1.11.2019 do 06.01.2020 a jako u každého dotační titulu je 

nutné připravit rozsáhlé podklady pro žádost, u kterých bude potřeba externí pomoc.  RMM je 

proto předkládán materiál na schválení vypracování Investičního záměru akce. Realizace akce 

v tomto programu musí být ukončena do 30.11.2022, v našem případě předpokládáme realizaci 

akce v roce 2021. 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 04.11.2019 


