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1. Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milevska
I. bere na vědomí informace o postupu přípravy projektu na celkovou rekonstrukci Domu
kultury
Varianta A
II. rozhodlo realizovat celkovou rekonstrukci Domu kultury se zapojením dotačních
prostředků na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury“ a zahájit potřebné
kroky pro podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí
Varianta B
II. rozhodlo realizovat celkovou rekonstrukci Domu kultury po částech bez zapojení dotačních
prostředků akci „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury“
2. Důvodová zpráva
Rada města Milevska dne 18.04.2018 usnesením č. 129/18 vzala na vědomí informaci o
investičním záměru s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury“ a
rozhodla zařadit tento záměr do Trvalého zásobníku investičních projektů. Popis investičního
záměru zpracoval v dubnu 2018 ředitel Domu kultury a je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Záměr
byl vypracován v souvislosti s možností využití dotačních prostředků Operačního programu
Životní prostředí (dále OPŽP), tehdy vyhlášené výzvy, která byla ukončena 31.01.2019
Práce na záměru a přípravě budoucího podání žádosti začaly vypracováním energetického
posudku, následně rada dne 18.07.2018 rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace
Ing. Janu Šlechtovi s termínem předání říjen 2018, tak aby se případně stihla podat žádost o
dotaci do vyhlášené výzvy. Tento projektant byl vybrán i s ohledem na již jím vypracovanou
projektovou dokumentaci Rekonstrukce velkého sálu DK Milevsko z roku 2017.
O průběhu zpracování a dalších krocích byla potom rada informována dne 29.08.2018. V této
době ještě nebyl znám celkový předpokládaný rozpočet a případná výše dotace, rada pouze
vzala na vědomí informace z důvodové zprávy materiálu a odsouhlasila technické řešení
zateplovacího systému.
V říjnu 2018 byla dopracována projektová dokumentace a potom ještě v průběhu listopadu
rozdělena na jednotlivé stavební objekty tak, abychom mohli určit předpokládané způsobilé
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výdaje projektu a vypočítat předpokládanou výši dotace z celkové předpokládané výše nákladů
na rekonstrukci celého objektu. Tento výpočet obsahuje přehledná tabulky v příloze č. 2 tohoto
materiálu. V rámci dotace lze uplatnit pouze náklady na zateplení, vzduchotechniku a kotelnu
a nelze uplatnit náklady na vnitřní stavební úpravy (sál) a zpevněné plochy (venkovní úpravy).
Tudíž z celkových předpokládaných nákladů ve výši 57 mil. Kč (včetně DPH) lze získat dotaci
pouze ve výši 11,5 mil. Kč. Jelikož v této době byla také zveřejněna informace OPŽP, že bude
na začátku roku 2019 otevřena ještě další, poslední, výzva zaměřená na snížení energetické
náročnosti budov, bylo odsunuto rozhodnutí, jak pokračovat v tomto projektu, zda jít cestou
celkové rekonstrukce objektu a podat žádost o dotaci, nebo řešit rekonstrukci po částech a bez
dotace.
Nová výzva byla vyhlášena 02.05.2019 a bude ukončena 03.02.2020 a vzhledem k níže
uvedené časové náročnosti přípravy a podání žádosti o dotaci je nutné se ihned rozhodnout o
dalším postupu na tomto projektu.
Předpokládaný harmonogram:
• výběr zpracovatele žádosti o dotaci – 15. června 2019
• následuje přípravná fáze pro podání žádosti včetně příloh – to je kontrola PD, její
dopracování, soulad s auditem, další přílohy žádosti - tady předpokládáme časovou
náročnost 4 měsíce, takže odhadem bychom podávali žádost v říjnu 2019
• rozhodnutí o poskytnutí dotace počítáme dle dosavadní zkušenosti 6-7 měsíců tudíž
v dubnu 2020
• následuje výběr dodavatele, předpokládáme cca 4 měsíce na výběr dodavatele,
podepsání smlouvy s vybraným dodavatele v září 2020
• realizace - protože se jedná o DK a by bylo zřejmě nejvhodnější objekt uzavřít až po
plesové sezóně - potom přichází v úvahu zahájení realizace na jaře 2021 (nejzazší
datum ukončení realizace je podle výzvy 31.12.2023)
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