Popis investičního záměru
„Snížení energetické náročnosti objektu Dům kultury Milevsko a rekonstrukce velkého sálu“
Objekt Domu kultury v Milevsku, č.p. 846 se skládá z původní budovy z roku 1959 a přístavby
z roku 2006 vše na st. parcele č. 903 v katastrálním území obce Milevsko. K objektu dále navazuje
letní amfiteátr na p.p. číslo 562/2 – vše v majetku Města Milevska. V roce 1994 byla provedena
oprava venkovních omítek a nátěr fasády celé budovy. Místy je omítka popraskaná a opadaná. V roce
1992 byla provedena výměna střešní krytiny a oplechování střechy. Místy dochází k zatékání dešťové
vody. Vytápění objektu je místní kotelnou rekonstruovanou v roce 1994 na plynové vytápění. V roce
2002 byla provedena výměna komínových vložek a v roce 2008 výměna ohřívače TUV. Řídící jednotka
kotelny je značně poruchová a dochází k nerovnoměrnému vytápění z důvodu přetápění či naopak k
uzavření topného okruhu. V roce 2011 proběhla výměna 216 ks oken a dveří za plastová. Přístavba
z roku 2006 není zateplená, proskleným atriem do nového objektu při vydatných deštích zatéká.
Celkové roční náklady na otop objektu cca 650 tis. Kč a spotřeba el. energie v objektu cca 220 tis. Kč
včetně DPH.
V roce 2017 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci velkého sálu (instalace
vzduchotechniky, elektroinstalace, audiovizuální technologie, nová podlaha, akustické obklady…),
celková náklady cca 24 mil. Kč včetně DPH. 1.3.2018 byl zahájen příjem žádostí do 100. výzvy
Energetické úspory (operační program ŽP) – pravděpodobně poslední výzva v programovém období
2014 – 2020. V rámci tohoto programu lze při realizaci komplexních opatření, vedoucích k značnému
snížení energetické náročnosti objektu, dosáhnout na podporu 50% resp. 70% na vzduchotechniku
s rekuperací. Výše podpory bude známa ihned po realizaci energetického auditu dle množství
dosažených úspor. Pokud by např. nebylo realizováno zateplení, podpor jen 35% a nelze žádat o
dotaci na vzduchotechniku. Investiční záměr plánuje revidovat zpracovanou projektovou
dokumentaci na rekonstrukci velkého sálu a doplnit ji o realizaci úprav pro dosažení energetických
úspor dle závěru energetického auditu. Tento investiční záměr navrhuje především realizaci:
o rekonstrukce velkého sálu DK Milevsko dle zpracované projektové dokumentace z roku
2017;
o rozšíření instalace vzduchotechniky s rekuperací i do další vhodných prostor objektu
(např. loutkový sál, přísálí…);
o zateplení obvodového pláště celého objektu DK Milevsko (původní objekt i přístavba);
o zateplení střechy a výměna střešní krytiny celého objektu;
o výměna stávajícího pískovcového obložení za nové;
o kompletní rekonstrukce plynové kotelny včetně regulace vytápění;
o výměna otopné soustavy;
o výměna stávajících svítidel v celém objektu za LED technologie;
o rekonstrukce toalet v původní budově (schváleno k realizaci v letošním roce –
navrhujeme posunout realizaci do tohoto projektu);
o možné další dotované a účelné aktivity dle závěrů energetického auditu.
Předpokládaný časový harmonogram:
o 4/2018 realizace energetického auditu;
o 5-7/2018 zpracování projektové dokumentace dle závěrů energetického auditu;
o 8/2018 podání žádosti o dotaci
o 10/2018 vyhodnocení žádosti
o 11-12/2018 soutěž na dodavatele stavby
o 3-9/2019 realizace projektu
Hrubý odhad nákladů opatření k realizaci energetických úspor: 40 mil. Kč
Zpracoval: V. Kratochvíl, 10.4.2018

