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Dodatečné informace č. 1
Na základě podaných dotazů jednoho z dodavatelů Vám předkládáme dodatečnou informaci ve
formě odpovědí k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel samotné znění dotazů a
odpovědí odesílá všem dodavatelům, kterým bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Poskytnutí úvěru za účelem financování
projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření“, dále bude tato informace zveřejněna na
internetových stránkách města:
1. Prosíme o zaslání žádosti o dotaci na OPŽP.
Žádost připojena v příloze.
2. Jaký je harmonogram stavby a jakou očekáváte splatnost faktur?
Stavba by měla být realizována během července až října 2014, doba splatnosti faktur by
měla být sjednána na 60 dnů.
3. Prosíme o přehled projektů města (dle přílohy), v členění:
- Akce realizované do roku 2013 s dotací očekávanou v roce 2014;
- Akce v realizaci;
- Připravované projekty se schválenou dotací;
- Připravované projekty s podanou žádostí o dotaci.
Přehled připojen v příloze.

Ing. Martina Černochová
vedoucí odboru

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádost o poskytnutí podpory
Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP
Název projektu

ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření

Žadatel

Město Kopřivnice

Identifikační číslo projektu

26187017

Kraj realizace

Moravskoslezský kraj

A. Identifikace operačního programu a výzvy
Oblasti podpory
Prioritní osa

3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Primární oblast podpory

3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Podoblast podpory

3.2.1. Realizace úspor energie

Projekt spadá do další oblasti podpory

Ne
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B. Základní identifikace projektu
Projekt
Název projektu

ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření

Název projektu (anglicky)

School Emil Zatopek - energy measures

Rozsah celkových uznatelných nákladů
projektu

od 1 mil. CZK CZV do 25 mil. EUR CV

Stručný obsah projektu
Projekt se zabývá zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy jedné ze základních škol města Kopřivnice dle
platné normy ČSN 730540-2.
Současný stav:
Budova Základní školy Emila Zátopka (dále ZŠ) svým stavebně - technickým stavem neodpovídá současným požadavkům pro tepelně
technické vlastnosti obalových konstrukcí. Díky tomuto stavu dochází k únikům tepla a tím ke zvýšené spotřebě energie na vytápění
objektu. Při analýze fyzikálních parametrů stávající konstrukce objektů bylo zjištěno, že především obvodový plášť má velký podíl na
spotřebě energie. Také původní dřevěná okna jsou ve špatném technickém stavu a jsou s velkým prostupem tepla.
Areál základní školy je tvořen ze samostatně stojícími budovami – škola, tělocvična a pavilon učeben s jídelnou a kuchyní, které jsou
navzájem propojené stavebně uzavřenými spojovacími krčky. Jedná se o objekty s různým počtem podlaží, rozdílnou stavební konstrukcí a
rozdílnou koncepcí provozního využití.
Opatření v rámci projektu:
V rámci projektu budou u budovy ZŠ provedeny stavebně technické práce, které vyplývají z doporučené varianty č. 2 opatření v
Energetického auditu ZŠ (srpen 2013, Ostrava). Všechna energeticky úsporná opatření budou realizována v období červen až říjen 2014,
tak aby byla dokončena do začátku nové topné sezony.
Aktivity projektu:
- zateplení obvodového pláště spojovacích krčků a dodatečných vyzdívek tep. izolací (EPS) tl. 100 mm
- zateplení obvodového pláště školy, pavilonu učeben, tělocvičny a dodatečných vyzdívek tep. izolací (šEPS) tl. 140 mm
- zateplení střech spojovacích krčků tep. izolací (EPS) tl. 100 mm
- zateplení střechy pavilonu učeben tep. izolací (EPS) tl. 200 mm
- zateplení stropu pod nevytápěnou půdou školy tep. izolací (MW) tl. 300 mm
- zateplení stropu s podlahou nad venkovním prostorem spojovacích krčků tep.izolací (EPS) tl. 100 mm
- výměna původních dřevěných a kovových otvorových výplní u všech budov
- výměna výplní otvorů u všech budov – vstupní stěny s dveřmi a dveře
- publicita projektu
Na opatření v oblasti TZB je připraven samostatný projekt energeticky úsporných opatření metodou EPC. Projekt má být realizován dle
harmonogramu do 31. 10. 2014. Ten v oblasti UT a TV počítá s realizací a financováním těchto opatření:
1) Rekonstrukce stávající plynové kotelny včetně expanzního systému.
2) Jednotlivé větve rozdělovače pro systém ÚT budou vybaveny třícestným směšovacími ventily a elektronickými oběhovými čerpadly.
3) Stávající termostatické ventily budou nahrazeny novou regulací tepla, která bude částečně IRC a částečně pomoci nových
termostatických ventilů.
4) V místě centrální přípravy TV budou jednotlivé cirkulační větve osazeny úspornými cirkulačními čerpadly s časovým řízením jejich
chodu.
Další opatření TZB mimo rámec EPC:
Vytápěcí systém tvořený radiátory a rozvody tepla bude přepočítán a v případě potřeby optimalizován na stav tepelných ztrát po zateplení
budov. Toto opatření není hrazeno z EPC a bude hrazeno z rozpočtu města.
Energetický menežment je na objektu zaveden od roku 2010.
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Jedná se o projekt realizovaný v rámci regionů se soustředěnou podporou státu (strukturálně postižené, hospodářsky slabé regiony nebo
regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností)dle usnesení vlády ČR č. 141/2010 ze dne 22. února 2010. A zároveň se jedná o projekt
realizovaný v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby při vytápění
budovy Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici a zvýšení efektivnosti výdajů na zajištění
provozu budovy.
Specifickým cílem projektu je zvýšení tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

Místo realizace projektu
Ulice

Pionýrská

Číslo popisné

791

Číslo orientační

7

PSČ

74221

Kraj (NUTS III)

Moravskoslezský kraj

Okres (NUTS IV)

Nový Jičín

Obec

Kopřivnice

Ověřeno dne

29.8.2013 10:47

Katastrální území

Kopřivnice

Popis umístění projektu

Budova Základní školy Emila Zátopka se nachází na jihozápadní straně města Kopřivnice pod
vrcholem zvaný Bílá hora.
Projekt bude realizován na katastrálním území Kopřivnice 669393 a to na parcelních číslech
155/1, 156/5, 157, 155/2, 156/2, 158.

Harmonogram projektu
Přípravná fáze projektu

10.6.2013

Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení

10.4.2014

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu

1.7.2014

Předpokládané datum ukončení
realizace projektu

31.10.2014

Předpokládané datum zahájení provozu 1.11.2014

Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města
Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007
bonifikován 10 % z celkového obdrženého bodového hodnocení. Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a
prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá žadatel jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z
OPŽP -bez dodaného potvrzení nemůže být projekt bonifikován.
Projekt je realizovaný v rámci
schváleného Integrovaného plánu
rozvoje města

Ne

Typ projektu
Projekt podléhá pravidlům veřejné
podpory

Ne - mimo rámec veřejné podpory

Projekt generující příjmy dle Nařízení č. Ne
1083/2006 (tj. s finanční analýzou)

Skupinové projekty
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Název projektu
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C. Základní identifikace žadatele (subjektu)
Vyberte typ žadatele

Právnická osoba

Žadatel
Vyplňte IČ a přejděte na další pole formuláře. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně,
ověřte jejich stav v databázi ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
IČ

00298077

Název subjektu

Město Kopřivnice

Právní forma

Obec

DIČ

CZ00298077

Typ subjektu

Veřejný

Plátce DPH

Ano

OKEČ
Účetní jednotka žadatele účtuje:

V soustavě podvojného účetnictví

Předmět činnosti subjektu

Všeobecné činnosti veřejné správy

Máte živnostenské oprávění ve vztahu k Ano
předmětu podpory?
IČ bylo ověřeno

20.8.2013 16:57

DPH
Plátce DPH

Jsem plátcem DPH

Jsem plátcem DPH

c) na činnosti, které nejsou předmětem podpory a proto nemám nárok na odpočet DPH na
předmět podpory

Bonita a typ žadatele
Kritérii pro stanovení, zda bude u žadatele prověřována bonita, je typ žadatele a výše celkových vlastních zdrojů (CVZ - jejich výši žadatel
nalezne v záložce E, tabulce E2, řádku h). U žadatelů, kteří realizují projekt s dotací vyšší než 100 mil. Kč (součet dotace z EU a státního
rozpočtu) a u žadatelů, kteří žádají Fond o poskytnutí půjčky, je bonita žadatele prověřována vždy. Žadatel vychází z kritérií dle kapitoly
č. 3 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o
poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo
žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému předložení ekonomických příloh
dle kapitoly č. 3 Závazných pokynů a vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.
Typ žadatele

Města nad 10 000 obyvatel

Bude prováděno prověření bonity
žadatele?

Ne

Sídlo žadatele
Adresy jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat:
http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html
Ulice nebo část obce

Štefánikova

Číslo popisné

1163

Číslo orientační

12

PSČ

74221

Kraj (NUTS III)

Moravskoslezský kraj

Okres (NUTS IV)

Nový Jičín

Obec

Kopřivnice

Ověřeno dne

29.8.2013 10:47

Kód adresy

8 458 600

E-mail

posta@koprivnice.cz

WWW

http://www.koprivnice.cz
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Kontaktní osoba žadatele
Jméno

Kateřina

Příjmení

Halaštová

Titul před

Ing.

Titul za
Telefon

+420 556 879 674

Mobilní telefon

+420 731 640 440

E-mail

katerina.halastova@koprivnice.cz

Statutární zástupce žadatele
Fyzické osoby nepodnikající: v případě více vlastníků uveďte pověřenou osobu a doložte pověření
Jméno

Josef

Příjmení

Jalůvka

Titul před

Ing.

Titul za
Název funkce

Starosta

Telefon

+420 556 879 410

Mobilní telefon
Je sídlo statutárního zástupce odlišné
od údajů žadatele?

Ne

Informace o právním vztahu k předmětu podpory
Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou pořízené (popřípadě rekonstruované,
upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.
Právní vztah k předmětu podpory

Žadatel bude po dokončení projektu vlastníkem předmětu podpory

Typ účetní jednotky
Kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí účetnictví žadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardů
(ČÚS).
Zvolte typ účetní jednotky

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Vyhláška

ČÚS

Typ účetní jednotky

500/2002 Sb.

001-023 (FZ 01/2003)

Pro podnikatele

501/2002 Sb.

101-115 (FZ 02/2003)

Pro finanční instituce

502/2002 Sb.

201-223 (FZ 04/2003)

Pro pojišťovny

503/2002 Sb.

301-312 (FZ05/2003)

Pro zdravotní pojišťovny

504/2002 Sb.

401-414 (FZ 06/2003)

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

505/2002 Sb.

501-522 (FZ 03/2003)

Pro ÚSC, PO, SF a OSS
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D. Ekonomické údaje
Upozornění
Pro přístup na stránku "Ekonomické údaje" je potřeba nejprve správně vyplnit "Právní formu" na záložce "Žadatel". V případě, že je na záložce C v části typ žadatele zvolena možnost "OSS a PO zříz.
OSS" tak není nutné záložku D vyplnit.
Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano,
nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.
Záložku 'D' prosím vyplňujte v tisících Kč.
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E. Křížové financování
Upozornění
Tato záložka slouží pouze pro křížové financování v prioritní ose 7
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E. Financování
Záložku 'E' prosím vyplňujte v korunách, ne v tisících Kč. Uvedené částky se vyjadřují včetně DPH (v případě plátce DPH vložte DPH do nezpůsobilých výdajů).
Vzhledem k tomu, že při vyplňování přílohy E1.3 v elektronickém prostředí BENE-FILL se již reflektuje skutečná realizovatelnost a proplácení finančních prostředků, byla pozastavena možnost vkládání
hodnot do uvedených sloupců let 2008, 2009 a 2010 (ale investiční náklady dle finanční analýzy budou vynaloženy a pro zachování správného výpočtu finanční analýzy musejí být i tak vyplněny).
Proto Vám doporučujeme investiční náklady související s přípravou projektové dokumentace a žádosti, které jsou uznatelným výdajem za roky 2008, 2009 a 2010 v E1.3 ve finančí analýze sečíst a
doplnit do sloupce příslušného řádku pro rok 2011, jelikož v něm bude docházet k financování realizace daného projektu.

E1.1 - veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a negenerující příjmy
Pokud byly žadatelem vynaloženy v r. 2007-2010 způsobilé výdaje, zahrňte je v tabulce E.1.1 do r. 2011.
Skladba financování projektu

Celkem
Kč

Roky
% (k % (k
CZVV CZV)
)

1

celkové výdaje na projekt

29 350 469

2

celkové nezpůsobilé výdaje

13 058 335

3

celkové způsobilé výdaje

16 292 134

4

soukromé financování

5

celkové způsobilé veřejné výdaje

16 292 134

100

6

podpora OPŽP celkem

14 662 921

90

7

podpora (příspěvek) z ERDF/FS

13 848 314

8

spolufinancování -národní veřejné výdaje

9

spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP

10
11
12

spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

13

ostatní národní veřejné financování (ONVZ)

14

finanční prostředky ze SR

Kontrol
. součet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

333 815 29 016 65
4

0

0

0

0

0

0

148 518 12 909 81
7

0

100

0

0

0

0

0

185 297 16 106 83
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

185 297 16 106 83
7

0

90

0

0

0

0

0

166 767 14 496 15
4

0

85

85

0

0

0

0

0

157 503 13 690 81
1

0

2 443 820

15

15

0

0

0

0

0

27 795 2 416 025

0

814 607

5

5

0

0

0

0

0

9 265

805 342

0

spolufinancování ze SFŽP-půjčka na doplnění VZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

18 530 1 610 683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

Kč

Kontrolní součet - zbývá dodefinovat:

% (k % (k
CZVV CZV)
)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

Doplňující komentář

E2 - Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt
Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

vysvětlivky

a

žadatel-vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)

b

žadatel-ostatní zdroje vratné

c

bankovní úvěr/půjčka

d

půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc, půjčka od
SFŽP)

e

žadatel-ostatní zdroje nevratné

f

dotace od soukromého subjektu

g

dotace od veřejného subjektu

h

Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem

i

věcný příspěvek

Kč
1 629 213

ř.c+d

13 058 335
13 058 335

ř.f+g

Kontrolní součet

0

ř.a+b+e+i

14 687 548

zbývá dodefinovat:

0

E3 - Členění typu nákladů
Do tabulky E3 vyplňte částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství žadatele. Pokud je žadatel plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud žadatel není plátce DPH - vyplní tabulku
hodnotami včetně DPH. Pro podrobnější seznámení s problematikou plátcovství DPH využijte novelu zákona o DPH - zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Charakter zakázky

Způsobilé výdaje [Kč]

%

Přímé realizační výdaje

20 436 729

- realizace

20 426 504

- propagace

Uznané způsobilé výdaje [Kč]
100

10 225

- osobní náklady
Osobní náklady PO 1.1.4 a 7

0

Nákup pozemků

0

Nákup budov

0
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%

Charakter zakázky

Způsobilé výdaje [Kč]

%

Věcné příspěvky - nemovitý majetek

Uznané způsobilé výdaje [Kč]

%

0

Rozpočtová rezerva

1 010 000

4,94

Projektová příprava

485 065

2,37

Technický a autorský dozor

609 840

2,98

Správce stavby

0
0

Celkem způsobilé výdaje (CZV) vč. úspory

22 541 634

Celkem způsobilé výdaje (CZV) bez úspory

16 292 134

Zbývá k doplnění CZV
typ výdajů

0
nezpůsobilé výdaje [Kč]

Nezpůsobilé výdaje

nezpůsobilé výdaje [Kč]
6 808 835

Úspora provozních nákladů

6 249 500

Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV)

6 249 500

13 058 335

Zbývá k doplnění CnZV

0

Celkem výdaje (CV)

29 350 469

Zbývá k doplnění CV

0

E4 - Seznam nezpůsobilých výdajů
Neuznatelná položka

Důvod neuznání výdajové položky

Částka [Kč]

Předpokládané snížení investičních nákladů z důvodu
výběrového řízení

6 808 835

Úspora za 5 let dle Energetického auditu

6 249 500

Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV)

13 058 335

Zbývá k doplnění CnZV
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F, G. Vliv na rovné příležitosti
Vliv na rovné příležitosti
Vliv na rovné příležitosti

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné
příležitosti:

Tento projekt nepřispívá k odstranění dispartit, nemá přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné
skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury.

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí
Vliv na udržitelný rozvoj a životní
prostředí

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí

Popis a zdůvodnění vlivu na životní
prostředí

Realizace úspor energie přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů, diverzifikaci nabídky
energie a snižování energetické náročnosti a tím k udržitelnému rozvoji. Ve svém důsledku
pomáhá ke snižování zátěže životního prostředí - realizací úspor energie lze nahradit spalování
fosilních paliv (neobnovitelných zdrojů) se všemi negativními vlivy.
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H. Veřejné zakázky
Veřejné zakázky
Typ výběrového řízení

Předmět zakázky

Otevřené řízení (§27)

Stavební práce

Zadávací řízení mimo režim zákona dle příloh směrnice MŽP

Předmět zakázky

Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 12/2012 a
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Zadávací řízení

Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 12/2012 a
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Projektová dokumentace a energetický
audit

Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 12/2012 a
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Technický a autorský dozor

1.6.2014

Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 12/2012 a
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Publicita projektu

1.6.2014

ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření

Předpokládané datum
vyhlášení výběrového
řízení
10.4.2014
Předpokládané datum
vyhlášení výběrového
řízení
1.2.2014
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10.6.2013

J. Přínosy opatření
Záložku J není potřeba vyplňovat, pokud je na záložce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vyplňte pouze
záložku J2.
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J2. Přínosy opatření
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Ekologické přínosy navrhovaného opatření - bilance emitovaných látek do ovzduší
Ukazatel vypuštěného
znečištění (t/rok)

Stav

Celkové snížení

před realizací opatření

po realizaci opatření

TZL

0,018

0,016

SO2

0,278

0,278

0

NOx

0,528

0,402

0,126

VOC (mimo I. a II. třídu)

0,002

0

0

0

CO

0,071

0,05

0,021

CO2

471,87

347,77

124,1

Eps

0,633

0,52

0,113

Zvolte oblast podpory:

3.2.1.

Technické a ekologické parametry navrhovaného opatření
č.

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

SOUČASNÝ STAV
1

Původní instalovaný výkon celkový

MW

2

Původní instalovaný výkon elektrický

MWe

3

Původní instalovaný výkon tepelný

MWt

4

Původní výroba el. energie celkem

GJ/rok

5

Původní výroba tepla celkem

GJ/rok

6

Původní doba využití jmenovitého výkonu zdroje

hod/rok

7

Původní dodávka tepla do sítě CZT

GJ/rok

8

Původní ztráty sítě CZT včetně předávacích (výměníkových) stanic

GJ/rok

9

Původní spotřeba paliv

GJ/rok

9a

Typ paliva

text

10

Objemový faktor tvaru budovy A/V

m2/m3

0,33

11

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem

W/(m2K)

1,14

11a

Převažující vnitřní teplota v topném období im

°C

12

Plocha konstrukcí - obvodové stěny

m2

13

Plocha konstrukcí - výplně

m2

1 328

14

Plocha konstrukcí - vodorovné (střechy, podlahy, stropy)

m2

1 685,23

4 146
ZEMNÍ PLYN

20
4 961,13

NAVRHOVANÝ STAV
15

Nový instalovaný výkon celkový

MW

16

Nový instalovaný výkon elektrický

MWe

17

Nově instalovaný výkon elektrický – OZE

MWe

18

Nový instalovaný výkon tepelný

MWt

19

Nový instalovaný výkon tepelný - OZE

MWt

20

Plocha solárních kolektorů

m2

21

Odchylka od jižní orientace

stupně

22

Odchylka od sklonu 45°

stupně

23

Nová výroba el. energie celkem

GJ/rok

24

Výrobená el. energie novým OZE

GJ/rok

25

Nová výroba tepla celkem

GJ/rok

26

Vyrobené teplo novým OZE

GJ/rok

27

Doba využití jmenovitého výkonu zdroje – OZE

hod/rok
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Technické a ekologické parametry navrhovaného opatření
28

Dodávka tepla do sítě CZT - nová

GJ/rok

29

Ztráty sítě CZT včetně předávacích (výměníkových) stanic - nové

GJ/rok

30

Délka nových rozvodů CZT

m

31

Délka nových přípojek

m

32

Počet nových přípojek CZT

1

33

Nová spotřeba paliv

GJ/rok

33a

Typ paliva

text

34

Účinnost zdroje výroby energie celková

%

34a

Účinnost zdroje výroby el.energie celková

%

35

Měrná potřeba energie na vytápění - nová

kWh/m2.rok

36

Měrná spotřeba energie budovy

kWh/m2.rok

37

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem

W/(m2K)

0,4

37a

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N

W/(m2K)

0,69

38

Plocha zateplovaných konstrukcí - obvodové stěny

m2

4 961,13

39

Plocha zateplovaných konstrukcí - výplně

m2

1 328

40

Plocha zateplovaných konstrukcí - vodorovné (střechy, podlahy, stropy) m2

1 685,23

41

Úspora energie

1 914
ZEMNÍ PLYN

GJ/rok

2 232

EKONOMICKÉ ÚDAJE
42

Úspora současných provozních nákladů

tis. Kč vč.
DPH/rok

1 249,9

43

Provozní náklady po realizaci

tis. Kč vč.
DPH/rok

128,3

44

Celkové náklady na opatření (vč. např. projektové přípravy, propagace
atd.)

tis.Kč bez DPH

24 256,585

45

Celkové investiční způsobilé náklady

tis.Kč bez DPH

18 629,449

46

Investiční náklady na výstavbu či rekonstrukci OZE

tis.Kč bez DPH

47

Investiční způsobilé náklady na využití odpadního tepla

tis.Kč bez DPH

48

Investiční způsobilé náklady na realizaci úspor energie.

tis.Kč bez DPH

49

Investiční náklady na rozvody tepla včetně přípojek

tis.Kč bez DPH

50

Doba životnosti (hodnocení) projektu

roky

51

Celková měrná investiční náročnost na snížení CO2

tis.Kč bez DPH/t
CO2/rok

16 881,408
20
136,031

Konec části: -
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I. Veřejná podpora
MSP
Jedná se o podnik (subjekt vykonávající
hosp. činnost)?

Ne

Jedná se o podnik

--- Zvolte položku ---

Podnik má méně než 250 zaměstnanců
Roční obrat podniku je menší než 50
milionů EUR
Bilanční suma roční rozvahy podniku je
menší než 43 milionů EUR
Malý nebo střední podnik?

Upozornění
Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.
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M. Provozní situace
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Přílohy
Požadované přílohy
Název

Počet stran Vydal

Typ dokumentu

Ze dne

Číslo jednací
-

Přílohy požadované technickou sekcí
T1 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele

-

Originál

-

T2 Doklad, kterým je určena osoba
pověřená jednáním se SFŽP ČR

Město
Kopřivnice

Kopie

29.08.2013 -

T3 Stanovisko orgánu ochrany přírody -

-

Kopie

-

-

T4 Finanční analýza

-

-

Kopie

-

-

T5 Stanovisko místně příslušného
krajského úřadu z hlediska potřeb
životního prostředí

KPL

Krajský
Originál
úřad
Moravskosl
ezského
kraje,
Odbor
životního
prostředí a
zemědělství

22.08.2013 MSK 115391/2013

T6 Smlouva o smlouvě budoucí nebo
kupní smlouva

-

-

Kopie

-

-

T7 Ocenění pozemku odborně
způsobilou osobou dle zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a
o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku)

-

-

Kopie

-

-

T8 Ocenění nemovitosti odborně
způsobilou osobou dle zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a
o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku)

-

-

Kopie

-

-

T9 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)

-

Kopie

-

-

T10 Aktuální výpis z katastru
nemovitostí

KPL

Katastrální Originál
úřad pro
Moravskosl
ezký kraje,
Katastrální
pracoviště
Nový Jičín

26.08.2013 -

T11 Energetický audit

KPL

Ing. Michal Originál
Havlíček,
Ing.
Miroslav
Škarpa

20.08.2013 -

T12 Rozptylová studie

-

-

Kopie

-

-

T13 Doklad o způsobu zajištění paliva

1

-

-

Kopie

-

-

T14 Projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí případně vyšší
stupeň projektové dokumentace
včetně položkového rozpočtu (originál
dokladu)

-

Kopie

-

-

T15 Potvrzení o zařazení projektu do
Integrovaného plánu rozvoje města

-

-

Kopie

-

-

T16 Souhlasné stanovisko zřizovatele

-

-

Kopie

-

-
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Název

Počet stran Vydal

Typ dokumentu

Ze dne

Číslo jednací

T17 Položkový rozpočet

KPL

Ing.
Rostislav
Dohnal

Originál

19.08.2013 -

T18 GPS souřadnice

1

Město
Kopřivnice

Originál

29.08.2013 -

T19 Energetický štítek obálky budovy KPL
vč. Protokolu k energetickému štítku
obálky budovy dle normy ČSN 730540
-2:2011

Ing.
Miroslav
Havlíček

Originál

29.08.2013 -

T20 Prohlášení o zateplovaných
plochách

1

Ing.
Rostislav
Dohnal

Originál

29.08.2013 -

T21 Kumulativní rozpočet projektu

KPL

Město
Kopřivnice

Originál

29.08.2013 -

T22 Žádost o poskytutní výjimky z
KPL
dokladů k formuláři žádosti o podporu

Město
Kopřivnice

Originál

29.08.2013 -

T23 Čestné prohlášení

1

Město
Kopřivnice

Originál

29.08.2013 -

E1 Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí

-

-

Kopie

-

-

E2 Výkaz zisku a ztráty

-

-

Kopie

-

-

E3 Rozvaha

-

-

Kopie

-

-

E4 Předběžný návrh na zajištění
půjčky

-

-

Kopie

-

-

E5 Komentář k zajištění zdrojů
příjemce na realizaci projektu

1

Město
Kopřivnice

Originál

29.08.2013 -

Přílohy požadované ekonomickou sekcí

Datum tisku: 29. srpen 2013 12:48
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Přehled realizovaných a připravovaných investičních projektů s dotací v tis. Kč
Akce realizované do roku 2013 s dotací očekávanou v roce 2014
ROP - Cyklostezka
Kopřivnička

ROP - Rekonstrukce ul.
Štefánikova a přilehlá
veřejná prostranství

ROP – Cyklostezka
Lubina - Vlčovice

2014

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2013
5 760
1 973

Poznámka
0 Akce byla dokončena v roce 2013. V roce 2013 byla přijata částka
900 na základě modifikované platby a byla podána závěrečná zpráva,
po jejíž kontrole by měla být uvolněna poslední část dotace ve
výši cca 900 tis. Kč.

2014

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2013
17 848
1 993

2014

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2013
4 477
1 121

Poznámka
0 Akce dokončena v roce 2012, závěrečná zpráva však byla podána
11 000 až po odstranění vad a nedodělků. V roce 2013 byla přijata částka
na základě modifikované platby a byla podána závěrečná zpráva,
po jejíž kontrole by měla být v r. 2014 uvolněna poslední část
dotace ve výši cca 11 mil. Kč.
Poznámka
0 Akce dokončena v roce 2013, v roce 2013 bylo požádáno o
2 800 uvolnění části dotace na základě modifikované platby. Zbytek
dotace bude vyplacen v r. 2014.

Akce v realizaci
OPŽP – POSEZ –
skládka kalů
Kopřivnice
OPŽP – Varovný
protipovodňový systém

IPRM - Regenerace
městských bytových
domů - rekonstrukce
střešních plášťů
IPRM - Regenerace
městských bytových
domů - rozvody
ROP - Regenerace
brownfield – depozitář
muzea Tatry v sadu E.
Beneše
SFDI - Chodník Mniší –
I. etapa

ROP – Cyklostezka
Průmyslový park

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2013
26 937
24 360

2014
Poznámka
6 600 Akce zahájena v roce 2012, stavebně dokončena bude v roce 2014,
3 815 administrativně 2015. Dotace uvolňována v průběhu realizace.

2013

2014
Poznámka
10 940 Dotace bude uvolněna po dokončení akce.
10 790

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

10
0

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2014
13 800
5 052

Poznámka
0 Projekt v realizaci.
0

2014
33 300
11 655

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

Poznámka
0 Projekt v realizaci.
0

2014
3 700
3 000

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

Poznámka
0 Připravuje se VŘ na dodavatele.
0

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2014
17 000
4 863

Poznámka
0 Projekt v realizaci.
0

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2014
9 900
5 100

Poznámka
0 Probíhá VŘ na dodavatele.
0

Připravované projekty se schválenou dotací
OPŽP – energetická
opatření ZŠ E. Zátopka

IPRM – Veřejná
prostranství – projekt 3

IPRM – Veřejná
prostranství – projekt 4

OPŽP – Rekonstrukce
zimního stadionu – I.
etapa (technologie
chlazení)

2014
29 700
14 700

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

Poznámka
0 Probíhá VŘ na dodavatele.
0

2014
10 000
8 400

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

Poznámka
0 Připravuje se VŘ na dodavatele.
0

2014
0
0

2015
Poznámka
7 800 Dokončení projektu IPRM.
6 630

0
0

2015
Poznámka
25 370 Rozhodnutí o dotaci vydáno 2.4.2014.
8 143

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč
2014
Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

Připravované projekty s podanou žádostí o dotaci
0
0

2015
Poznámka
7 965
6 524

Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

0
0

2015
Poznámka
6 020
5 068

OPŽP - Obnova zeleně v
horní části ul. Husova v
Kopřivnici

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

2014
826
439

SFŽP - Regenerace
parku ul. Pionýská,
Sadová

2014
2 200
1 500

2015

Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

OPŽP - Mateřská škola
Česká v Kopřivnici energetická opatření

2014
Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

0
0

2015
Poznámka
7 261 Bude podáno 30.4.2014.
4 688

0
0

2015
Poznámka
4 131 Bude podáno 30.4.2014.
2 990

ROP - Chodník Mniší –
II. etapa

2014
Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč

ROP – Demolice objektu
Investice v daném roce v tis. Kč
č.p. 265

OPŽP - Mateřská škola
Pionýrská v Kopřivnici - Investice v daném roce v tis. Kč
Došlá dotace v daném roce v tis. Kč
energetická opatření

2014

2014

Poznámka
0
0
Poznámka
0
0

