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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 11         dne 11.12.2019               OISM111909Z 

Realizace a financování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko 

 

Právní rámec:   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

                                                                                             

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

 

Zpracovatel:                  Jaroslava Procházková, 04.12.2019     ……………………… 

                                                                                 

Vztah k rozpočtu:              v případě získání dotace budou finanční prostředky řešeny změnou 

rozpočtu roku 2020 a  nárokovány do rozpočtu 2021; realizace akce 

se bude financovat prostřednictvím úvěru 

 

Souhlas vedoucího zaměstnance OISM: Ing. Bc. David Lukeš       ……………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu s názvem: Rozšíření Domova pro seniory Milevsko 

II. schvaluje realizaci projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko a podání žádosti o 

dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí s maximálními předpokládanými výdaji 57 mil. 

Kč vč. DPH, z toho celkovými předpokládanými způsobilými výdaji 43 mil. Kč vč. DPH 

III. schvaluje kofinancování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko ve výši 50% 

z celkových předpokládaných způsobilých výdajů tj. 21,5 mil. Kč, s podmínkou přidělení 

dotace z Programu Ministerstva práce a sociálních věcí 

IV. schvaluje předfinancování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko ve výši 50 % 

předpokládaných způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu, s 

podmínkou přidělení dotace z Programu Ministerstva práce a sociálních věcí, s realizací 

projektu v období 2020-2021 

V. ukládá odboru finančnímu zajistit předfinancování projektu v období 2020-2021 

 

2. Důvodová zpráva 

Rada města Milevska na svém jednání dne 04.11.2019 schválila zahájení přípravných prací pro 

podání žádosti o dotaci na projekt Rozšíření Domova pro seniory. 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 013 310 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. Žádosti se musí 

podat do 06.01.2020. Jedním z mnoha požadovaných podkladů pro podání žádosti je doložení 

usnesení zastupitelstva o zabezpečení vlastních zdrojů na financování akce. Celkové náklady 
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na realizaci této investiční akce se předpokládají ve výši 57 mil. Kč. 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.  

Z této částky se dle podmínek programu předpokládají způsobilé výdaje ve výši 43 mil. Kč a 

z toho se předpokládá dotace ve výši 21,5 mil. Kč. 

Realizace akce v tomto programu musí být ukončena do 30.11.2022, v našem případě 

předpokládáme možné zahájení realizace na podzim roku 2020 a dokončení v roce 2021. 

Předpokládaná doba realizace  podle zpracované projektové dokumentace je 7 měsíců. 
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