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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 28    dne 04. 04. 2018 OISM281801Z 

 

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – Staré 

sídliště, Za Krejcárkem 
 

 

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

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík           …………………… 

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 26.03.2018     …………………… 

Vztah k rozpočtu: zvýšení výdajů rozpočtu roku 2018 o vlastní podíl na realizaci akce 

ve výši cca 3100tis. Kč 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM: Bc. David Lukeš     …………………  

 

 OF: Ing. Jaroslava Rodová    ………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí informace o projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 

osvětlení města Milevsko“ 

II. souhlasí s realizací projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 

města Milevsko“ 

III. souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši min. 80% z celkových nákladů projektu 

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením 

 

          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3631 6121  6 6218 
Prostředky na spolufinancování realizace 

projektu - způsobilé 860 

3631 6121  6 6219 

Prostředky na spolufinancování realizace 

projektu - nezpůsobilé 2240 

     VÝDAJE celkem 3100 

     PŘÍJMY celkem 0 

     FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

2. Důvodová zpráva 

Dne 13.12.2017 RMM svým Usnesením č. 473/17 odsouhlasila podání žádosti o dotaci 

z programu EFEKT (státní program na podporu úspor energie) na projekt s názvem „Opatření 

ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko“. RMM zároveň 

doporučila ZMM, v případě schválení dotace, přijmout rozpočtovou změnu o zařazení 

investiční akce do upraveného rozpočtu města roku 2018.  
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Projekt se týká obnovy veřejného osvětlení v lokalitách Staré Sídliště a Za Krejcárkem. Stručný 

popis projektu je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu. Žádost o dotaci byla úspěšná a je 

přislíbena dotace ve výši 855.797,- Kč (dotace bude poskytnuta tzv. ex ante, ihned po vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Dotaci je možné poskytnout pouze na 50% ze způsobilých 

výdajů projektu, způsobilé výdaje byly vyčísleny na 1.711.594,- Kč z předpokládaných 

celkových nákladů projektu. Celkové odhadované náklady na tuto akci jsou ve výši 

3.916.786,49 Kč vč. DPH. Vlastní podíl města bude tedy cca 3.060.990,- Kč, což představuje 

cca 80% z celkových nákladů projektu. V současné době probíhá příjem nabídek v rámci 

vyhlášené veřejné zakázky, až po jejím vyhodnocení budou známky přesné náklady na projekt. 

Realizace bude probíhat v letošním roce. 

ZMM je materiál předkládán pro schválení zajištění finančních prostředků na spolufinancování 

akce. Jedná se o povinný doklad, který musí být odeslán poskytovateli dotace (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu) před vystavením Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Počet stran materiálu:  2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):           1/ 2 

1. Technický popis stávajícího a navrhovaného řešení 

 

 

 

 

 


