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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 21    dne 12. 04. 2017 OISM211702Z 

 

Záměr na rozšíření kapacity pobytové sociální služby domova pro seniory v Milevsku 

 

Právní rámec zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích 

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta 

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 03. 04. 2017 

Vztah k rozpočtu: v souvislosti s tímto materiálem bez dopadu na rozpočet, v roce 

2018-2019 cca 20 mil. Kč, z toho dotace cca 14 mil. Kč, vlastní 

podíl města cca 6 mil. Kč – nutno komplexně předfinancovat 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OF: Ing. Jaroslava Rodová 

 OSV: Ing. Ladislav Kotalík 

 OISM: Bc. David Lukeš    

1. Návrh usnesení 

Rada/Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje záměr na rozšíření kapacity pobytové sociální služby domova pro seniory 

v Milevsku 

 

2. Důvodová zpráva 

 

V roce 2015 byl RMM představen záměr na stavební úpravy, které řešily využití podkroví 

v Domě s pečovatelskou službou v ul. 5. května č.p. 1510 (bylo zde navrženo 8 bytů, 4+4 

v každé „věži“) a RMM svým Usnesením č. 351/15 souhlasila s aktualizací a přípravou 

nezbytných podkladů pro tento záměr, včetně podání žádosti o dotaci do vhodného dotačního 

titulu. Následně však bylo zjištěno, že tak jak byl projekt v roce 2009 naprojektován nelze půdní 

vestavbu realizovat. Bylo by nutno vybudovat evakuační výtah, který by realizaci (vzhledem 

k malému plánovanému počtu bytů) neúměrně navýšil. RMM tak svým Usnesením č. 07/16 

rozhodla o přípravě projektové dokumentace pro řešení celého 4. nadzemního podlaží včetně 

evakuačních výtahů. V rámci zajištění co nejkoncepčnějšího řešení záměru bylo rozhodnuto, 

že nejprve bude zpracována architektonická studie, která prověří možnosti stávajících prostor 

ve 4.NP v obou věžích a v podkrovním prostoru nad centrálním půdorysem stavby. Zároveň 

v průběhu prací na studii proběhlo několik jednání týkajících se aktuální potřebnosti kapacity 

pečovatelských lůžek domu s pečovatelskou službou a pobytových lůžek domova pro seniory. 

Z jednání vyplynulo, že jednoznačně větší nedostatek a větší poptávka je po lůžkách domova 

pro seniory. Konkrétněji je situace popsána ve vyjádření odboru sociálních věcí, jež tvoří 

přílohu č. 1. 

Dne 17. 2. 2017 proběhlo jednání s projektantem Ing. arch Jiřím Brůhou nad dokončenou 

architektonickou studií a bylo vzneseno několik požadavků na úpravu studie, tak aby 

vyhovovala materiálně technickým standardům pro domovy pro seniory a dosavadním 

zkušenostem s provozováním zařízení. Zároveň bylo požádáno o navržení rekonstrukce 
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kuchyně, která v současnosti není vyhovující. V tuto chvíli probíhá zapracovávání těchto 

požadavků do studie. Kapacita domova pro seniory by měla být rozšířena o 28 lůžek. 

Po finálním schválení studie bude zadáno zpracování projektové dokumentace pro spojené 

stavební a územní řízení a zpracování prováděcí dokumentace. Vzhledem k autorským právům 

bude dané realizovat projekční kancelář Brůha a Krampera, architekti, spol. s.r.o.  

Odhadované náklady na zpracování dokumentací jsou cca 600 tis. Kč. Odhadované náklady na 

realizaci celého záměru jsou ve výši cca 20 mil. Kč. Na tento záměr je možné získat dotaci 

z Ministerstva práce a sociálních věcí a to až do výše 75% způsobilých výdajů. Vzhledem 

k tomu, že daný záměr spadá do oblasti povolené veřejné podpory je maximální výše dotace 

omezena limitem de minimis SOHZ (služby obecného hospodářského zájmu), který činí 500 

tis. Euro, tzn. cca 14 mil. Kč. Jakmile bude hotová projektová dokumentace včetně položkového 

rozpočtu (předpoklad listopad/prosinec 2017) a bude tedy známa přesná částka potřebná 

k realizaci, bude ZMM znovu předložen materiál, ve kterém bude muset být odsouhlaseno 

zabezpečení vlastních zdrojů na financování akce, což je jedna z povinných příloh pro podání 

žádosti o dotaci. Předpoklad podání žádosti je v březnu 2018. Předpoklad realizace záměru je 

v roce 2019. 

Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je doložení potvrzení příslušného odboru krajského 

úřadu o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Vzhledem 

k tomu, že v rámci realizace akce dojde k navýšení počtu v současnosti registrovaných lůžek, 

je nutné zařadit tuto změnu do Krajského plánu. Toto bylo již na kraji projednáváno a zařazení 

sociální služby do Krajského plánu je podmíněno přijetím souhlasného usnesení zastupitelstva 

města Milevska. 

 

Počet stran materiálu:  2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/3 

1. Příloha P1 – Vyjádření odboru sociálních věcí k záměru 

 

 


