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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo m í  

 

1. Změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“,  

 

B )  s ch va lu j e  

 

1. Změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ takto:  

a)  posun konce realizace akce na 31. 5. 2019, 

b) úpravu předpokládané ceny u požadovaného automobilu a s tím související 

úpravu investičního záměru,  

c)  navýšení spolufinancování akce o 84 700 Kč na celkové spolufinancování ak-

ce ve výši 367 700 Kč, 

 

C )  uk lád á  

 

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR 

a) Podniknout všechny kroky nutné k realizaci změn v projektu vyplývajících 

z bodu B) tohoto usnesení 

2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OMOŠ             

a) Připravit materiál na jednání Rady města s rozpočtovým opatřením týkajícím se 

této akce podle bodu B) 

 

         T: 12.9.2018 

 



Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města dne 23. 2. 2016 svým usnesením č. 162/16 schválilo podání žádostí 

o dotaci na projekty Programu reprodukce majetku 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Rada města dne 25. 1. 2017 svým usnesním č. 428/17 schválila registraci akce k projektu  

„Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby 

se sníženou schopností pohybu“ z Programu reprodukce majetku MPSV. 

V rámci projektu má být pořízen automobil pro osoby se sníženou schopností pohybu a 4 

polohovací lůžka včetně antidekubitních matrací.  

Dne 27. 9. 2017 byla MPSV nahlášena změna dokončení realizace z původního 3/2017 

na den 31. 8. 2018, v investičním záměru došlo k 1. úpravě investičního projektu z 550 000 Kč 

vč. DPH na 665 500 Kč vč. DPH. Důvodem navýšení bylo zrušení výběrového řízení z nezájmu 

nízké ceny poptávaného vozu u dodavatelů. 2. úprava proběhla poté, co dne 21. 3. 2018 

proběhlo naplánované otevírání a hodnocení nabídek v souvislosti s akcí „Domov pro seniory 

Velké Březno – nákup automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“. Vzhledem ke 

skutečnosti, že nebyla doručena žádná nabídka od dodavatelů bylo výběrové řízení 

zrušeno. Dle žádosti ředitele příspěvkové organizace je třeba navýšit předpokládanou cenu 

dodávaného automobilu z  665 500 Kč vč. DPH na 750 200 Kč vč. DPH. Důvodem nezájmu 

dodavatelů dle ředitele příspěvkové organizace byla opětovně nízká předpokládaná cena 

automobilu. 

 Vzhledem k potřebě pozměnit předpokládanou cenu veřejné zakázky je nutné pozměnit 

předpokládanou cenu i v investičním záměru. Na základě změny předpokládané ceny bude 

vyhlášeno nové výběrové řízení na nákup automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

 

Dle podmínek MPSV je na úpravy v projektu nutné připravit žádost o změnu, která bude 

obsahovat: 

 změnu investičního záměru (nové nastavení předpokládané ceny pro automobil) 

 změnu termínů v dokumentu s názvem „registrace akce“. Dle již aktualizovaného 

harmonogramu projektu by měla být realizace akce ukončena maximálně do 31. 8. 2018. 

Vzhledem ke zrušeným zakázkám a nutnosti jejich opakování bude zažádáno o posunutí 

těchto termínů na termín realizace akce do 31. 5. 2019 s ohledem na cca 6 měsíční dodací 

lhůtu vč. nutnosti dodaný automobil upravit o rampu pro osoby se sníženou schopností 

pohybu.  

 změnu předpokládané ceny. Projekt je financován formou ex post, tzn. že dotace bude 

poskytnuta po ukončení projektu, celou akci je tedy nutné předfinancovat v plné výši. Dle 

podmínek registrace akce je výše dotace stanovena na 75% výše rozpočtu projektu resp. na 

75% vysoutěžené částky, nejvýše však 502 500 Kč (maximální částka přidělené dotace).  

Předpokládaná cena 4 ks polohovacích lůžek se němění a je stanovena na 120.000 Kč  

vč. DPH, přičemž spoluúčast je stanovena ve výši 25% tj. na 30.000 Kč.  



Důvodová zpráva 

Přepokládaná cena automobilu byla v pozměněném investičním záměru stanovena 

příspěvkovou organizací na částku 665 500 Kč vč. DPH, avšak po vyhlášení veřejné 

zakázky bylo zjištěno, že cena je nedostačující. Z toho důvodu se cena automobilu 

stanovila na 750 200 Kč vč. DPH, přičemž min. spoluúčast (původně 25%) bude 

v předpokládané výši 337 700 Kč (z důvodu navýšení předpokládané ceny automobilu). 

Celkem je tedy tímto materiálem celkový rozpočet projektu navýšen na 870 200 Kč, 

přičemž dotace MPSV činí 502 500 Kč (částka je neměnná) a spolufinancování města se 

navýšilo na 367 700 Kč. 

S ohledem na navýšení předpokládané ceny pořízení automobilu je třeba zabezpečit 

navýšení celého investiční projektu o částku 84 700 Kč vč. DPH na celkovou 

předpokládanou částku 870.200 Kč (automobil + 4 ks polohovacích lůžek). Odbor MOŠ 

po schválení změny v ZM připraví materiál s rozpočtovým opatřením týkajícím se 

této akce. 

 

 3/2016 9/2017 5/2018 

Ceny vč. DPH žádost 1. úprava 2. úprava  

automobil 550 000 Kč 665 500 Kč 750 200 Kč 

polohovací lůžka 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 

CELKEM 670 000 Kč 785 500 Kč 870 200 Kč 

STÁTNÍ ROZPOČET 502 500 Kč 502 500 Kč 502 500 Kč 

SPOLUFINANCOVÁNÍ 167 500 Kč 283 000 Kč 367 700 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že realizace akce začne v roce 2018 (předpoklad úhrady 4 ks 

polohovacích lůžek) a konec realizace akce se předpokládá v roce 2019 (úhrada dodaného 

automobilu) dojde k částečnému převodu zasmluvněných finančních prostředků  

z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019. 

Přepokládaný harmonogram: 

 září 2018 – vyhlášení poptávkového řízení na polohovací postele a vyhlášení 

veřejné zakázky na nákup automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu 

 Do 31. 5. 2019 – dokončení realizace investiční akce 

 Do 31. 8. 2019 – předpoklad úhrady dotace od MPSV 

Realizace akce bude zajištěna odborem MOŠ ve spolupráci s dalšími dotčenými odbory 

MmÚ. 

 
Příloha č. 1: 

Výpis z usnesení RM č. 273/18 ze dne 9.5.2018 



Příloha č. 1 

 


