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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 4          dne 13.02.2019               OISM041903Z 

Dotační možnosti z Ministerstva pro místní rozvoj 

 

Právní rámec:   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

                                                                                             

Předkladatel:                 Ing. Ivan Radosta                                ………..…..………….                                         

 

Zpracovatel:                  Jaroslava Procházková, 05.02.2019    ……………………… 

                                                                                 

Vztah k rozpočtu:          v případě získání dotací bude podán návrh na rozpočtovou změnu 

 

Souhlas vedoucího zaměstnance OISM: Ing. Bc. David Lukeš       ……………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova komunikace v ulici Dukelská – Milevsko, 

z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli   

II. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova hřiště u 1. ZŠ – Milevsko, z podprogramu 

Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli   

III. souhlasí se spolufinancováním u obou akcí ve výši minimálně 40% uznatelných nákladů 

na realizaci akce 

 

2. Důvodová zpráva 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) vyhlásilo 22.11.2018 nový dotační program 

Podpory obcí s 3 001-10 000 obyvateli s možností žádostí o dotaci na podporu obnovy místních 

komunikací a podporu obnovy sportovní infrastruktury. Žádosti o dotaci lze podávat do 

28.02.2019. Je  možné  získat až 60% dotaci z uznatelných  nákladů, maximální výše dotace je  

5 mil. Kč.  Akce musí být zrealizována i finančně ukončena do konce roku 2019. Akci není 

nutné předfinancovat, je možné využít financování ex-ante, to znamená, že dotace je zasílána 

na základě vystavených neproplacených faktur, je pouze nutné mít připraven vlastní podíl. 

Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva obce se schválením podání 

žádosti o dotaci. 

V souvislosti s programem na podporu sportovní infrastruktury jsme byli  požádáni ředitelem 

1. ZŠ o využití této dotace na obnovu školního hřiště. Tento požadavek splňoval podmínky 

dotace, neboť se musí jednat o hřiště, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Ve spolupráci s 

Mgr. Hrychem byly zahájeny přípravné práce, které zahrnují tvorbu projektové dokumentace 

ke stavebnímu povolení pro obnovu tohoto hřiště. Předpokládaný rozpočet je dle této 

dokumentace cca 8 mil. Kč vč. DPH, z toho dotaci můžeme získat ve výši 60%, to je 4,8 mil. 

Kč. 

U programu obnovy místních komunikací bylo rozhodování složitější, neboť dle podmínek 

programu se musí jednat pouze o opravu konstrukčních vrstev komunikací, tyto musí být 

provedeny v rozsahu stávající komunikace, nelze komunikaci rozšiřovat, nebo budovat novou. 

Součástí obnovy je možná i úprava odvádění dešťových vod, obnova propustků a ostatních 

povrchových odvodňovacích zařízení. Důležité je upozornit, že udržitelnost projektu je 5 let, to 

znamená, že do případné opravené komunikace nemůžeme po tuto dobu jinak stavebně 

zasahovat, můžeme řešit pouze případné havárie. 
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K žádosti o dotaci musí být také předložena projektová dokumentace v rozsahu požadované 

stavebním úřadem. Obnova komunikací je buď řešena ohlášením speciálnímu stavebnímu 

úřadu nebo stavebním povolením. Z časového hlediska ukončení výzvy 28.02.2019 připadá 

v úvahu obnova komunikace v rozsahu dle §14 zákona 104/1997 Sb., to znamená obnova 

povrchu komunikace s maximální 3 cm změnou nivelety. Při rozhodování, na kterou místní 

komunikaci využít tuto dotační možnost, bylo nutné přihlédnout i k plánovaným akcím E.ON, 

výměna plynového potrubí v lokalitě na Hůrkách. 

Na základě výše uvedených informací byla vybrána ulice Dukelská. Před vlastní obnovou 

povrchu v této ulici je nejdříve nutné provést výměnu vodovodního potrubí a teplovodu, na 

které není možné čerpat dotaci. 

Předpokládaný rozpočet na realizaci akce Obnova komunikace v ulici Dukelská je dle 

vypracované projektové dokumentace ve výši 7,466 mil. Kč vč. DPH z toho dotaci můžeme 

získat ve výši 60%, to je 4,479 mil. Kč. 

Finanční náklad na obnovu vodovodu  a teplovodu velice hrubě odhadujeme na 4,5 -5 mil. Kč, 

zde si může uplatnit DPH.  

RMM byla o možnosti výše uvedených dotací informována dne 17.12.2018 a  usnesením č. 

469/18 souhlasila s přípravou akce Obnova hřiště u 1. ZŠ a s přípravou akce Obnova 

komunikace v ulici Dukelská. Dále souhlasila s přípravou akce Obnova vodovodu v ulici 

Dukelská, jejíž realizace by měla povrchům předcházet. 
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