
 

 

Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  14 dne 27.05.2020 TAJ142002Z 

Žádost MAS Střední Povltaví z. s.  

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů  

Předkladatel: Michal Horek …………………………….. 

Zpracovatel:  Ing. Vladimíra Štorková …………………………….. 

Vztah k rozpočtu: bez dopadu na rozpočet 

Souhlas pověřeného člena rady: Michal Horek, místostarosta …………………….. 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Střední Povltaví na 

období 2021-2027. 

2. Důvodová zpráva 

Město Milevsko je zapojeno do Místní akční skupiny Střední Povltaví (dále jen „MAS“). 

Z důvodu přípravy na další programové období MAS požádala o schválení zařazení území 

města do své působnosti. Žádné další povinnosti tím městu nevzniknou, naopak – mohlo by se 

podílet na případných úspěšných dotačních projektech. 

MAS dlouhodobě podporuje rozvoj milevského regionu. V rámci toho také pomáhá školám 

s administrací projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Jedná se o bezplatnou 

poradenskou službu, kterou využívají všechna školy a školky v milevském regionu v rámci 

projektů Šablony II. Do regionu směřuje díky tomu zajímavá fin. částka 11.946.779 Kč. Vedle 

pomoci s realizací projektů „Šablon II" MAS realizuje projekt „MAP“ (místní akční plánování 

rozvoje vzdělávání). MAS na něj získala 8.976.341 Kč a tyto finanční prostředky rovněž 

podpoří rozvoj vzdělávání dětí a žáků v milevském regionu.  

Dále realizuje strategii v rámci které podávají místní obce, školy, neziskové organizace, 

podnikatelé a zemědělští podnikatelé projekty do Programu rozvoje venkova (PRV), 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operační program zaměstnanost 

(OPZ). 

Níže jsou uvedeni žadatelé, kteří mají sídlo a provozovnu v Milevsku nebo mají provozovnu 

a místo realizace v Milevsku, popř. mají sídlo a podnikají/fungují v Milevsku, ale místo 

realizace je v okolní obci v rámci ORP Milevsko. U projektů podaných přes PRV nesmíme 

uvádět s ohledem na GDPR jméno/název žadatele. 

1) PRV - uvedené částky jsou dotací a je to 45% z celkových způsobilých výdajů projektu 

- tedy jde o částku dotace bez započtení vlastního podílu žadatele a případných 

nezpůsobilých výdajů 



 

 

- Nákup užitkového vozu N1 na přepravu elektromateriálu - Milevsko 224.500 Kč  

- Pořízení techniky pro hospodářskou činnost - Velká u Milevska 51.120 Kč 

- Vybavení kuchyně - Milevsko 183.658 Kč 

- Rozvoj podniku - pořízení CNC stroje - Milevsko 1.449.450 Kč 

- Technické vybavení kamenické dílny - Milevsko 216.000 Kč 

- Rozšíření poskytovaných služeb - gravírovací CO2 laser - Milevsko 90.000 Kč 

- Rozvoj podniku - pořízené vybavení strojů do pneuservisu - Milevsko 176.988 Kč 

- Pořízení formátovací pily - Dmýštice u Milevska 105.750 Kč 

- Obnova přístrojového vybavení - GNSS přijímač se sklonoměrnou jednotkou 

(geodézie) - Milevsko, 224.999 Kč 

- Technické zabezpečení rozvozu jídel - automobil N1 - Milevsko 224.999 Kč 

- Vybavení autodílny - Milevsko 44.136 Kč 

2) OP Z - uvedené částky jsou dotací a je to 100 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu - vlastní podíl žadatele je 0% ze způsob.výdajů projektu 

- Jesličky Milísek – Přeštěnice - žadatel Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. dotace 

3.106.550 Kč 

- Přímá podpora pečujících na území MAS Střední Povltaví, žadatel Domácí hospic Athelas - 

středisko Husitské diakonie dotace 6.196.687,50 Kč 

- Komunitní centrum Milevsko, žadatel Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. 1.149.552,50 Kč 

3) IROP – uvedené částky jsou dotací a je to 95% z celkových způsobilých výdajů 

projektu – tedy jde o částku dotace bez započtení vlastního podílu žadatele a případných 

nezpůsobilých výdajů 

- Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání, žadatel 1. ZŠ Milevsko 

1.508.983,30 Kč 

- Obnova vybavení multimediální učebny, žadatel Gymnázium Milevsko 1.320.308,81 Kč 

- Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko, žadatel 2. ZŠ Milevsko 4.108.360,50 Kč 

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Vladimíra Štorková, 19.05.2020 

Počet stran materiálu: 2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/1 


