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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 15         dne 24.06.2020               OISM152001Z 

Realizace a financování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko, pozastavení 

akce Snížení energetické náročnosti Domu kultury  

 

Právní rámec:   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

                                                                                             

Předkladatel:                 Ing. Ivan Radosta                                ………..…..………….                                         

 

Zpracovatel:                  Jaroslava Procházková, 15.06.2020     ……………………… 

                                                                                 

Dopad na rozpočet:     na realizaci není dostatek finančních prostředků, nutné úvěrové 

financování, finanční prostředky nárokovány do rozpočtu na roky 

2021 a 2022 

 

Souhlas vedoucího zaměstnance OISM: Bc. Eva Kotrbová      ……………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí informace o získané dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na 

realizaci akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko; 

II. schvaluje realizaci a financování akce v období let 2021 – 2022; 

III. souhlasí se zařazením finančních prostředků do rozpočtu na roky 2021, 2022; 

IV. schvaluje záměr přijetí dlouhodobého investičního úvěru na Rozšíření Domova pro 

seniory Milevsko ve výši 35 mil. Kč (vlastní podíl k dotaci), s pevnou úrokovou mírou, 

s dobou splatností na 14 let (pravidelné měsíční splátky), s odloženou splatností od 

měsíce července roku 2023; 

V. souhlasí s pozastavením investiční akce INP-364/A Rekonstrukce interiérů a sálu DK 

a INP-481 Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury;  

VI. souhlasí s odvoláním podané žádosti o dotaci do Operačního programu Životní 

prostředí na projekt s názvem Snížení energetické náročnosti Domu kultury Milevsko. 

 

2. Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11.12.2019 schválilo podání žádosti o dotaci a 

následnou realizaci projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko. Realizace a financování 

projektu se předpokládalo na období od července 2020 do října 2021.  V současné době město 

obdrželo informaci o schválení žádosti o dotaci a poskytovatelem dotace Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV) byl vystaven Registrační list akce. Celkové náklady na realizaci této 

investiční akce se předpokládají ve výši 55,2 mil. Kč vč. DPH (DPH je uznatelný výdaj, není 

nárok na odpočet při realizaci stavby). Celkové náklady akce zahrnují stavební úpravy 

(nástavbu s 34 lůžky) včetně vybavení, vybudování výtahu, přístavbu kuchyně včetně 

vybavení, venkovní úpravy a další nezbytné náklady na vlastní realizaci akce jako je např. 

technický dozor investora, zajištění BOZP atd. Z této částky se dle podmínek programu 

předpokládají způsobilé výdaje ve výši 43 mil. Kč a z toho se předpokládá dotace ve výši 21,3 

mil. Kč. Po výběrovém řízení na dodavatele a zaslání uzavřené smlouvy bude pak vydáno 

MPSV rozhodnutí o poskytnutí dotace přepočtené na částky dle výsledku výběrového řízení. 
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Vzhledem k nastalé situaci dochází k posunutí termínů realizace a financování akce, a to na 

období od března 2021 do října 2022. Realizace akce v tomto programu musí být ukončena 

nejpozději do 30.11.2022. 

Financování akce – úhrada faktur – bude nastavena ve 3měsíčních intervalech formou ex-post, 

to znamená, že město nejprve uhradí celou fakturu a následně požádá o proplacení výdajů, 

v procentuální výši přislíbené dotace. 

K finančnímu krytí realizace akce se vyjádřila vedoucí OF Ing. Hana Jánová v příloze č. 1 

tohoto materiálu. 

V souvislosti s navrhovaným finančním krytím projektu navrhujeme pozastavit připravovanou 

investiční akci INP-364/A Rekonstrukce interiérů a sálu DK a INP-481 Snížení energetické 

náročnosti budovy Domu kultury a zároveň odvolat podanou žádost o dotaci na tuto akci do 

Operačního programu životní prostředí s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy 

Domu kultury – Milevsko“. 

 

Počet stran materiálu                                          2 
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Příloha P1 – vyjádření vedoucí OF k finančnímu krytí 

 


