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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro schůzi zastupitelstva č. 18         dne 25.11.2020             OSŽM182001Z 

 

Organizační složka Živé Milevsko 

 

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

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

Zpracovatel: Vít Král         ………………………… 

  

Vztah k rozpočtu: Plánované výdaje v rozpočtu na rok 2021 jsou 1 170 tis. Kč.  

Pří předpokládaném získání dotace z programu OP Zaměstnanost by byl 

rozpočet upraven v nejbližším termínu konání ZMM a po písemném 

potvrzení o získání dotace. 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

Varianta A:                                 

I. bere na vědomí Přehled činnosti OS Živé Milevsko od 01.12.2017 do 31.01.2021, 

II. bere na vědomí Přehled hospodaření OS Živé Milevsko od 01.12.2017 do 31.01.2021, 

III. rozhodlo o pokračování činnosti OS Živé Milevsko na období 2021-2022, 

IV. schvaluje rozpočet OS Živé Milevsko na rok 2021 ve výši 1 170 tis. Kč.  

 

Varianta B: 

I. bere na vědomí Přehled činnosti OS Živé Milevsko od 01.12.2017 do 31.01.2021, 

II. bere na vědomí Přehled hospodaření OS Živé Milevsko od 01.12.2017 do 31.01.2021, 

III. rozhodlo ukončit činnost organizační složky Živé Milevsko k 31.01.2021. 

2. Důvodová zpráva 

Ke dni předložení tohoto materiálu existuje několik variant návrhů v pokračování činnosti 

organizační složky Živé Milevsko. Současný projekt ŽM II končí k 31.01.2021, činnost je tedy 

nutno řešit od 01.02.2021. 

V příloze materiálu k jednání ZMM je i výčet činnosti a aktivit, které organizační složka 

v minulém období vykonávala. 

V současné době byla městem Milevsko podána žádost z operačního programu Zaměstnanost. 

Cílem je získání dotace na zavedení systému hospodaření s energií dle požadavků ISO 50 001 

včetně certifikace. V současné době je známo pouze bodové hodnocení předkládané žádosti, a 

proto byly vypracovány tři varianty pokračování v činnosti organizační složky Živé Milevsko na 

období 2021-2025, včetně financování pro rok 2021-2022. 
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