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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  4         dne 18.02.2019                                   OISM041906R 

Generel zeleně města Milevsko – možnost dotace 

 

Důvodová zpráva 

 

V rámci informování vedení města o vyhlášených výzvách a o možnosti využití dotačních 

prostředků na záměry města se znovu otevřela možnost získání dotace na projekt nazvaný 

„Regenerace sídelní zeleně na sídlišti Písecké předměstí Milevsko“, na který je zpracována od 

listopadu 2015 projektová dokumentace. Na tuto akci je možné čerpat dotační prostředky 

Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP), a to ve výši 60% ze způsobilých výdajů, 

nebo lze čerpat dotaci ve výši 85% ze způsobilých výdajů, ale za předpokladu zpracování Studie 

systému sídelní zeleně (generelu zeleně) s následnou realizací opatření na zakládání funkčně 

propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně.  Nabízí se tedy možnost nejdříve 

zpracovat studii a jako následné opatření využít zpracovaný projekt na regeneraci zeleně na 

Píseckém předměstí a případně v rámci studie vyřešit ještě i jiné plochy se zelení ve městě, a 

na to vše potom získat dotaci ve výši 85% ze způsobilých výdajů. V současné době je otevřena 

výzva, která končí 2. ledna 2020. Pokud chceme požádat o dotaci, je nyní nutné zahájit ihned 

práce na přípravě, které spočívají ve zpracování studie systému sídlení zeleně. V průběhu 

zpracování studie bude RMM informována o dalším kroku, to je o opatřeních vyplývajících ze 

studie, dopracováním do podoby projektových dokumentací pro realizaci opatření a podání 

vlastní žádosti o dotaci. Vše se musí stihnout do výše uvedeného termínu, to je nejpozději do 

2. ledna 2020. 

 

Zpracovat výše uvedenou studii musí dle podmínek OPŽP pouze autorizovaná osoba v oboru 

krajinářská architektura. Odboru životního prostředí byla předána nabídka Ing. Lukáše Štefla 

PH.D., z Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Šteflovi, který v rámci projektu Živé 

Milevsko představoval výstupy své práce a informoval i o možnostech získání dotačních 

prostředků z OPŽP a nabídl svou spolupráci. Cenová nabídka na zpracování studie je ve výši 

250.000 Kč bez DPH. 

 

V souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 a Směrnicí o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem byl proveden průzkum trhu na zjištění 

ceny obvyklé. Byli osloveni projektanti, kteří jsou autorizovanou osobou v oboru krajinářská 

architektura: 

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Land 05 , Praha, nabízí cenu 350.000 Kč bez DPH 

Ateliér Stolařík architekti, Ostrava, nabízí cenu 260.000 Kč bez DPH 

Firma Atregia, Brno, nabízí cenu 350.000 Kč bez DPH 

 

Z provedeného průzkumu vyplývá, že nabídku Ing. Lukáše Štefla Ph.D. ve výši 250.000 Kč 

bez DPH můžeme považovat za cenu v místě obvyklou. Navrhujeme, v souladu s Pokyny pro 

zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 a Článkem 9 odstavec 8 b) Směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM, zadat zakázku 

na zpracování „Studie systému sídelní zeleně města Milevsko“ Ing. Lukáši Šteflovi Ph.D.  

 

Akce není zařazena do schváleného rozpočtu. OŽP podal požadavek na rozpočtovou změnu. 

Tento požadavek je zařazen do materiálu OF – změna rozpočtu č. 5 

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 08.02.2019 


