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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  13         dne 10.06.2019                                   OISM131907R 

Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury – zpracování žádosti o dotaci a 

administrace projektu 

 

Důvodová zpráva 

 

ZMM rozhodlo na svém jednání dne 15.05.2019 usnesením č. 56/19 realizovat celkovou 

rekonstrukci Domu kultury se zapojením dotačních prostředků na akci „Snížení energetické 

náročnosti budovy Domu kultury“ a zahájit potřebné kroky pro podání žádosti o dotaci do 

Operačního programu životní prostředí. 

Na základě tohoto usnesení byla provedena poptávka na zpracovatele žádosti, s tím spojené 

manažerské řízení projektu a administraci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. 

V příloze č. 1 tohoto materiálu je zařazen Protokol o vyhodnocení zakázky.  

Náklady na zpracování žádosti, manažerské řízení i administraci veřejné zakázky jsou součástí 

způsobilých výdajů projektu a budou pokryty předpokládanou dotací. V rámci tohoto projektu 

se budou podávat dvě žádosti o dotaci – na část „zateplení“ a na část“vzduchotechnika“. Výše 

dotace je u části zateplení předpokládána ve výši 50% ze způsobilých výdajů a u části 

vzduchotechnika ve výši 70% ze způsobilých výdajů. V usnesení je proto uváděno, že RMM 

souhlasí se spolufinancováním v minimální výši 50% ze způsobilých výdajů.   

Financování za poskytnuté služby bude probíhat v souladu s uzavřenými smlouvami, a to 

nejdříve za zpracování a podání 2 žádostí o dotaci ve výši 53 240,- Kč vč. DPH – předpoklad 

začátek roku 2020, za administraci veřejné zakázky v předpokládané výši 97 526,- Kč vč. DPH 

– předpoklad na konci roku 2020 a za manažerské řízení  ve výši 302 500,- Kč vč. DPH  - 

předpoklad v druhé polovině roku 2021. Tyto předpoklady vycházejí z předpokládaného 

časového harmonogramu realizace projektu: 

• výběr zpracovatele žádosti o dotaci  – 10. června 2019   

• následuje přípravná fáze pro podání žádosti včetně příloh – to je kontrola PD, její 

dopracování, soulad s auditem, další přílohy žádosti - tady předpokládáme časovou 

náročnost 4 – 6 měsíců, záleží na náročnosti úpravy projektu a auditu, takže odhadem 

bychom podávali žádost v prosinci  2019 až lednu 2020 (výzva je otevřena do 3.2.2020) 

• rozhodnutí o poskytnutí dotace počítáme dle dosavadní zkušenosti 4-7 měsíců tudíž 

v dubnu  - červenci 2020 

• následuje výběr dodavatele, předpokládáme cca 4 měsíce na výběr dodavatele, 

podepsání smlouvy s vybraným dodavatele v listopadu 2020 

• realizace - protože se jedná o DK,  a by bylo zřejmě nejvhodnější objekt uzavřít až po 

plesové sezóně - potom přichází v úvahu zahájení realizace na jaře 2021 (nejzazší 

datum ukončení realizace je podle výzvy 31.12.2023) 

 

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 04.06.2019 

 


