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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 28          dne 20.12.2021                    OISM282104R 

 
 

Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje  

"Podpora sportovní infrastruktury" 

 

Důvodová zpráva 

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program „Podpora sportovní infrastruktury 1. výzva pro rok 

2022“. Žádosti o dotace se mohou podávat do 14.01.2022. Program je rozdělen do tří opatření 

a to: 

1. opatření Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť,  

2. opatření Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť, 

3. opatření Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí 

 Minimální požadovaná finanční spoluúčast žadatele u každého jednotlivého opatření je ve výši 

20%.  

OISM ve spolupráci s jednatelem SPOS vytipovali akci „Obnova osvětlení malého hřiště 

s umělou trávou“, na kterou je možné podat žádost o dotaci do 1. opatření. 

Ve sportovním areálu v Milevsku se nachází hřiště 20 x 40 m s umělou trávou 3. generace. 

Hřiště je využíváno ke sportovní přípravě mládeže i dospělých místních sportovních klubů a 

také zájemci z řad veřejnosti. Trénují zde hokejisté, fotbalisté, florbalisté či házenkáři. Hřiště 

využívají také k suché přípravě krasobruslařky. Dále je využíváno místními středními školami 

k hodinám tělesné výchovy. 

Stávající hřiště je osvětleno výbojkami ve starých svítidlech na třech stranách hřiště. Na 

poslední čtvrté straně je již osvětlení moderní pomocí LED svítidel, které není tolik ekonomicky 

náročné na údržbu a spotřeby energií. Stará svítidla s výbojkami jsou velice náchylná na 

praskání jednotlivých výbojek či pojistek a je již velice náročné shánět náhradní komponenty 

pro výměnu a servis. Některá svítidla již nelze opravit a proto musela být vyřazena. 

Obnova osvětlení bude spočívat ve výměně starých výbojkových svítidel za moderní LED 

svítidla, která jsou mnohem méně náročná na údržbu (častá výměna prasklých výbojek, výměny 

pojistek ad.) a výrazně úspornější na provoz ve spotřebě energie. Dalším významným pozitivem 

nových LED svítidel bude omezení světelného smogu, který nyní stávající výbojková svítidla 

vyzařují do širokého okolí, kdežto LED svítidla svítící kuželově na plochu tento jev výrazně 

omezí. 

Vzhledem k výměně za nová svítidla, která nejsou pro uchycení kompatibilní se stávajícími 

sloupy osvětlení, bude muset dojít k úpravě stávajících sloupů osvětlení a k jejich následnému 

nátěru, aby došlo k zabránění oxidace. Celkové výdaje na tuto akci jsou odhadovány ve výši 

cca 255 tis. Kč bez DPH, z toho bychom mohli obdržet dotaci ve výši cca 204tis. Kč. Vlastní 

podíl města by tak činil cca 51tis. Kč. Přesné výdaje budou známy až po výběru dodavatele. 

________________________________________________________________________ 

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková, 13.12.2021 


