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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 11         dne 11.12.2019               OISM111910Z 

Žádost o dotaci Bezbariérové úpravy v budově DPS Milevsko – rekonstrukce výtahu 

 

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

                                                                                             

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

 

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

                                                                                 

Vztah k rozpočtu:         součást návrhu rozpočtu na rok 2020 

 

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

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Bezbariérové úpravy v budově DPS Milevsko – 

rekonstrukce výtahu, z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Odstraňování bariér 

v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských obecních úřadů  

II. souhlasí s finanční spoluúčastní města ve výši minimálně 50% uznatelných nákladů na akci  

 

2. Důvodová zpráva 

Město podalo v tomto roce do Národního rozvojového programu mobility pro všechny záměr 

na rozšíření bezbariérových tras, týkající se rekonstrukce výtahu v budově DPS v Libušině 

ulici, zahrnující výměnu stávajícího výtahu a rekonstrukci bezbariérového WC. Záměry musí 

být nejdříve v rámci tohoto programu schváleny a následně se se žádá o dotaci. Záměr nám byl 

nyní v listopadu schválen a nyní můžeme požádat o dotaci v rámci programu Ministerstva pro 

místní rozvoj. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle vypracované projektové 

dokumentace ve výši 1 605 412,- Kč včetně DPH, z toho lze získat dotaci do výše 50%, to je 

802 000,- Kč. Žádost o dotaci musí být podána do 03.02.2020 a povinnou přílohou je usnesení 

zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci. 

Město se tohoto programu účastní již od roku 2007. Za pomoci dotačních prostředků z tohoto 

programu bylo zrekonstruováno a vybudováno 7 km chodníků, byl vybudován nový výtah v 2. 

ZŠ, byl zrekonstruován výtah v budově polikliniky, upraven vstup do objektu DPS Libušina 

včetně automaticky otevíraných dveří. Doposud město investovalo do těchto akcí 18,5 mil. Kč 

a získalo finanční prostředky ve výši 9,5 mil. Kč. V současné době se v rámci ucelených 

bezbariérových tras realizoval projekt rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní a Sažinova, 

podpořený dotačními prostředky ve výši 8,7 mil. Kč. 
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