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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 14 dne 19.07.2017 ODŽ141702R 

 

Rekonstrukce VO ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová 

 

Vzhledem k plánované rekonstrukci plynovodu a následně vodovodu v ul. Sibiřská, 

Kpt. Jaroše a Sadová v lokalitě Hůrka, byla do rozpočtu na r. 2017 zařazena i rekonstrukce 

veřejného osvětlení (dále jen „VO“) v těchto ulicích. Rozpočtovaná částka 720 tis. Kč 

vycházela z ceny rekonstrukce VO v ul. Št. Dvořáka. Svítidla a sloupy použité v ulici 

Št. Dvořáka, se však ukázaly jako nevhodné pro ulice s čistě vilovou zástavbou a 

neodpovídající schváleným Architektonickým standardům VO. Vhodný typ svítidla, barva 

světelného toku a typ sloupu byl projednán s architektkou města, jednatelem Služeb města 

Milevska, s. r. o. (dále jen „SMM“) a místostarostou města. Výsledkem jednání a 

porovnáváním odpovídajícího vzhledu a cenové dostupnosti je vybrané ledkové svítidlo 

Schréder Pilzeo 5118 16 Led na stupňovitém 5 m vysokém sloupu. SMM provedly poptávku 

na dodávku jednoho světelného místa, tj. vybraného sloupu, svítidla a stožárové svorkovnice 

u tří firem s tímto výsledkem:  

1. EON                     12.792,- Kč bez DPH………15.478,32 vč. DPH 

2. ELTODO             14.071,- Kč bez DPH………17.025,91 vč. DPH 

3. ENES                   14.775,- Kč bez DPH………17.877,75 vč. DPH 

Nejvýhodněji vychází dodávka od firmy EON. Rekonstrukce se týká celkem 38 světelných 

bodů, což představuje celkovou částku jen na sloupy a svítidla ve výši 588.176,16 Kč. 

Dále byla provedena orientační poptávka na cenu zemních prací, kabelových rozvodů a 

rozvaděče VO s tímto výsledkem: 

1. SMM                       616.625,- Kč bez DPH……. 746.116,30 vč. DPH 

2. J. Štemberk, Osek    630.000,-Kč bez |DPH……. 762.300,--  vč. DPH 

3. R. Charypar, Bernartice   638.500,-Kč bez DPH…….. 772.585,--  vč. DPH 

Nejlevnějším dodavatelem stavebních prací vč. materiálu jsou SMM. ODŽ na základě 

provedených poptávek - průzkumu trhu předkládá RMM návrh na zadání rekonstrukce VO 

v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová (celkem 38 světelných míst vč. ukotvení, revize a 

zapojení, rozvaděč VO, kabelové rozvody vč. zemních prací) Službám města Milevska spol. 

s r. o., Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186 za celkovou cenu 1.334.292,50 Kč vč. DPH. 

Pro tento návrh kromě nabídnuté nejnižší ceny, mluví i to, že SMM již v uplynulých letech 

úspěšně rekonstrukce VO ve městě prováděly, jsou i správcem VO, provádějí jeho údržbu a 

revize, a odpovídají za jeho provoz. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen 

„VZMR“) je v souladu se směrnicí o zadávání VZMR městem Milevskem čl. 3 odst. 2. 

Vzhledem k tomu, že původně rozpočtovaná částka 720.000,- Kč výše uvedené náklady na 

rekonstrukci VO v uvedených ulicích nepokryje, ODŽ zároveň žádá o uvolnění prostředků 

rozpočtovaných na rekonstrukci svítidel, která nebude letos realizována, ve výši 500.000,- Kč 

a jejich přesun na rekonstrukci VO ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová. A zároveň žádá o 

schválení posílení rozpočtu na tuto akci ještě o chybějící 114.300,- Kč. 

 

 


