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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  13             dne 01.06.2020                           OISM132007R 

  

„Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro stavební práce 

na hřbitově“ 
- realizace veřejné zakázky –  

 

 

Důvodová zpráva 

Na základě požadavku vedení města postupně rekonstruovat a nově stavět chodníky na novém 

hřbitově a provést drenážní systém, odvodnění části nového hřbitova – II. etapa, dosud 

nezastavěné hrobovými místy, protože správa hřbitova doporučila připravit podmínky pro 

pohřbívání do země,  urnových hrobů, epitafních desek z důvodu růstu poptávky ze strany 

občanů Vám předkládáme nabídku S-pro servis s.r.o., IČ  06016910 za  cenu 375.100 Kč 

včetně DPH, která byla vybrána jako nejvhodnější. Provedení drenážního systému a 

odvodnění - II. etapa vyplývá z doporučení hydrogeologického posudku a.s. EUROGAS 

z roku 2017 a stanoviska a.s. EUROGAS z 10.01.2020 uvedeného v příloze č. 1. 

 

V příloze č. 2 přikládáme týdenní monitoring hladiny podzemní vody ve studni st-3 od  

09.01.2020 umístěné na dosud nezastavěné severní části nového hřbitova, který dokládá 

nezbytnost provést II. etapu drenážního systému a odvodnění. 

 

Odhadované investiční náklady budoucí stavby celkem: 5.795.000 Kč bez DPH 
Specifikace zadání:  

Návrh nové sítě chodníků -  jedná se rekonstrukci a novostavbu chodníků na novém hřbitově 

a sice na části pozemku parc. č. 1722/2 (situační mapa je obsažena v příloze č. 2 smlouvy), 

rekonstrukci chodníků na novém hřbitově, a sice  na pozemcích parc. č. 2003, č.1722/3, č. 

1976, č. 1763, v ploše cca 3000 m2, materiálové řešení  kamenné kostky a obrubníky. Odhad 

nákladů cca 4.495.000 Kč. 

Návrh drenáží a dešťové kanalizace v návaznosti na již provedené odvodnění centrální a jižní 

části nové části hřbitova (popsané v příloze č. 3 smlouvy)  - jedná se o novou část cca 173 m 

kanalizace dešťové a  cca 145 m drenáží. Odhad nákladů cca 1.300.000 Kč. 

Stavba na základě zpracované PD ve stupni DUSP bude povolena  jako celek. Vzhledem k 

výši odhadovaných investičních nákladů stavby bude zpracován na základě upřesnění ze 

strany objednatele i požadovaný počet rozpočtů dle počtu etap pro výběrová řízení a současně 

slovní popis předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce dle DUSP v přiměřeném 

rozsahu pro účely zpracování zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.   

 

OISM doporučuje uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a novostavba 

chodníků na novém hřbitově, drenážní systém, odvodnění části nového hřbitova– II. etapa – 

projektová dokumentace“ s S-pro servis s.r.o., IČ  06016910 za  cenu 375.100 Kč včetně DPH 

v předloženém  znění.  


