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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 04 dne 22.02.2021 OISM042108R 

 

Udržovací nátěr šindelové krytiny věže městské knihovny č.p. 1 v 

Milevsku 
 

Důvodová zpráva 

Předkládáme Vám návrh na realizaci shora uvedené zakázky. OISM vzhledem ke stavu věže 

oslovilo v roce 2020 pana Ing. Luboše Vaniše a zástupce firmy VERTIGO Písek spol. s.r.o. a 

provedlo dne 31.8.2020 místní šetření na budově knihovny, které potvrdilo nutnost nátěru 

šindelové krytiny. Na severní straně objektu je štípaný šindel částečně pokryt lišejníky a 

mechy. Historický nátěr je již z krytiny vyplaven a degradován povětrnostními vlivy. Byl 

navržen postup očištění a nátěru fermeží a to za použití horolezecké techniky, tento postup byl 

odborem regionálního rozvoje Ing. Lenkou Džermanskou závazným stanoviskem schválen 

jako přípustný. Vzhledem k tomu, že budova radnice č.p. 1 v Milevsku je nemovitou kulturní 

památkou oslovilo OISM specializovanou firmu VERTIGO Písek spol. s.r.o., která se 

specializuje na rekonstrukce historických objektů, firma má odbornou způsobilost k provádění 

výškových prací pomocí horolezecké techniky, realizuje střechy ze štípaného šindele a je 

zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Realizace je vzhledem k druhu použitého nátěru vhodná v letních měsících, předběžně je tedy 

domluven termín červenec-srpen 2021. 

 

OISM doporučuje uzavřít objednávku na udržovací nátěr šindelové krytiny věže městské 

knihovny č.p. 1 v Milevsku od firmy VERTIGO Písek spol. s.r.o., Mírové náměstí 1303, 397 

01 Písek, IČ 61065251, DIČ CZ61065251 za nabídkovou cenu celkem 140 000 Kč bez DPH, 

tj. 169 400 Kč vč. DPH.  

 

Na tuto akci je možné požádat o dotaci z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Minimální požadovaná 

výše finanční spoluúčasti žadatele je 20% z uznatelných výdajů. Z výše uvedených nákladů se 

potom předpokládají uznatelné výdaje ve výši 140 000,- Kč (DPH je neuznatelný výdaj) a 

minimální spoluúčast potom ve výši 28 000,- Kč. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 

28.02.2021. 

 

Zpracovala, dne: Bc. Adéla Hopianová, 17.02.2021 


