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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  13 dne22.04.2020 OF132002Z 
 

 

Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní 

haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ 

- vyhodnocení veřejné zakázky –   
  

 

Právní rámec: Jedná se zejména o tyto následující dokumenty v platném znění: 

1. směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Milevskem SM/11/RMM; 

2. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

3. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů (dále jen „rozpočtových pravidlech“); 

4. ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 

  

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta   ..………………… 

 

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF   ………………….. 

 Kateřina Jarošová, BBus, referent OISM ……………………. 

Souhlas s materiálem: Bc. Eva Kotrbová, vedoucí OISM  …………………… 

Vztah k rozpočtu: nutné schválit rozpočtovou změnu – změna v oblasti financování, 

finanční krytí úroků a realizace investice 

1. Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo města Milevska  

 

I. schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu na zajištění úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly 

v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ dle přílohy č. 1; 

II. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky podané společností ČSOB a.s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha 5 – IČ 00001350 za nabídkovou cenu 932.318,33 Kč; 

III. rozhodlo o uzavření úvěrové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení 

energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a 

nářaďovny“ se společností ČSOB a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 – IČ 00001350 

za nabídkovou cenu 932.318,33 Kč; 

IV. schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 18.000.000,00 Kč na financování 

investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. 

vzduchotechniky a nářaďovny “, dle přílohy č. 2; 
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V. schvaluje změnu v oblasti financování a finanční krytí úroků a realizace investice tímto 

rozpočtovým opatřením: 

 

ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v tis. Kč OdPa Položka ORG 

0 8123 0 4  

Zapojení úvěru na akci „Snížení energetické 
náročnosti sportovní haly“  18.000,0 

6310 5141 0 4 0 Úroky z úvěru pro rok 2020 170,0 

3412 6121 0 6 6230 

Zapojení investice „Snížení energetické 
náročnosti sportovní haly“ vč. souvisejících 
výdajů 18.000,0 

6399 5362 0 4 0 Odpočet DPH -2.698,0 

     VÝDAJE celkem  15.472,0 

     PŘÍJMY celkem            0,00 

     FINANCOVÁNÍ celkem  18.000,0 

 

 

2. Důvodová zpráva  

Zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu na rok 2020 schválilo záměr přijetí úvěru na 

financování investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, 

vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ ve výši 18 mil. Kč s dobou splatnosti 6 let, s první splátkou 

od počátku roku 2021, s pravidelnými měsíčními splátkami a pevnou úrokovou mírou. 

Rada města Milevska pak dne 20.01.2020 schválila (v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva) 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění úvěru na pokrytí akce „Snížení 

energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“. 

Do konce stanovené lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem 3 doručené a přijaté 

nabídky k výše uvedené zakázce. Protokol z otevírání obálek s nabídkami je přílohou č. 1 

tohoto materiálu. Přílohou Protokolu z otevírání obálek je přehled se základními parametry 

jednotlivých nabídek. 

Rada města dne 16.3.2020 doporučila ZMM uzavřít smlouvu s ČSOB, a.s. 

Dle zákona o obcích je schvalování úvěru v kompetenci zastupitelstva, proto je smlouva 

s vítězem výběrového řízení předložena ke schválení na jednání ZMM.  

 

Počet stran materiálu:  2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/13 

P1 – Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek 

P1.1 - Přehled se základními parametry jednotlivých nabídek 

P2 – Smlouva o úvěru 


