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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad po schůzi zastupitelstva č. 02 dne 14.11.2022 OISM022207Z 

 

 

Nabídka na výměnu/opravu výtahu v č. p. 1510, Milevsko  

 

Právní rámec:  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

     

         

Předkladatel:                Ing. Ivan Radosta, starosta města               ..……………… 

Zpracovatel:                Jiří Mlčkovský, OISM-investiční technik   ……………… 

                                                         Marcela Heroutová, bytové hospodářství    ……………….. 

                                                          

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM: Ing. Michal Herma                         ……………….. 

                                                          

                                                         OF: Ing. Vendula Pekárková Matoušková  ………………. 

 

 

Varianta A: 

Vztah k rozpočtu: zhoršení salda rozpočtu o 635.931,60 Kč  

 

Varianta B: 

Vztah k rozpočtu: zhoršení salda rozpočtu o 1.059.150 Kč  

 

 

 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

Varianta A oprava stávajícího zařízení výtahu: 

 

I. bere na vědomí podklady na opravu výtahu v dps č. p. 1510, Milevsko.  

II. schvaluje oprava výtahu ve výši 635.931,60 Kč včetně DPH. 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
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Varianta B výměna starého výtahu za nový: 

 

I. bere na vědomí podklad pro výměnu výtahu v dps č.p. 1510, Milevsko. 

II. schvaluje výměnu výtahu ve výši 1.059.150 Kč včetně DPH. 

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

 
 

 

 

 

2. Důvodová zpráva 

Varianta A oprava stávajícího zařízení výtahu  

Město Milevsko bylo osloveno servisní firmou OTIS a.s., Jeronýmova 211, 370 01 České 

Budějovice, aby město zvážilo opravu výtahu, který se nachází v domě s pečovatelskou 

službou č. p. 1510. Stávající výtah bude vyžadovat opravy v celkové hodnotě 635.931,60 Kč 

včetně DPH, aby byla zajištěna bezpečnost užívání výtahu a nedošlo k ohrožení osob.  

Varianta B výměna starého výtahu za nový 

Firma OTIS a.s, navrhla druhou variantu, aby město zvážilo případnou výměnu výtahu ve 

výši 1.059.150 Kč, kde byl starý původní výtah demontován a byl by nahrazen novým 

výtahem, který by byl úspornější a celková záruka na výtah by byla na 60 měsíců. 

OISM doporučuje rozhodnout o přímém zadání zakázky a výběru dodavatele, dle směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM (SM-RMM-3/2020), dle článku č. 3, 

odstavec 2. Z důvodu špatného technického stavu výtahu, kdy by mohla být ohrožena 

bezpečnost osob při užívání výtahu.  
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P1 – Cenová nabídka na opravu výtahu DPS č. p. 1510 

P2 – Cenová nabídka na nový výtah DPS č. p. 1510 


