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Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o důvodech  nepodání žádosti o dotaci na projekt „Úspora energií 

v ZŠ a MŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 

B )  revok uj e   

         a)    usnesení ZM č. 164/16 ze dne 23. 2. 2016 

 

    

 



 

 

Dne 1. 12. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí ČR 19. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OP ŽP). Statutární 

město Ústí nad Labem plánovalo v rámci této výzvy podat žádost o poskytnutí podpory 

na zateplení budovy ZŠ Jitřní v Brné. Termín podání žádosti byl nejpozději do 15. dubna 

2016.  

Zastupitelstvo města dne 23. 2. 2016 usnesením č. 164/16 schálilo podání žádosti, ale 

z důvodu odlišného nastavení dotačních podmínek pro programové období 2014-

2020 nemůže být tato žádost podána. 

Jednou ze změn pro toho programové období je, že veškeré dokumenty předkládané 

v rámci žádosti nesmí být ke dni podání žádosti starší dvou let. Vypracovaný 

energetický audit firmou Energo-Envi byl vyhotoven v září roku 2013. Počítalo se 

s aktualizací tohoto energetického auditu, neboť další podmínkou je, že se nepředkládá 

již tento audit, ale nově se předkládá formulář stanovený SFŽP „Energetický 

posudek“.  Vypracování tohoto energetického posudku by navýšilo rozpočet o cca 

60 000,- Kč.  

Další novou podmínkou  určenou budovám sloužícím pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých (dále jen školy) je, že projektové řešení musí nově obsahovat i návrh 

systému větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tedy součástí dokumentace předložené žadatelem musí být projektová dokumentace 

vzduchotechniky a souvisejících profesí. Projektová dokumentace vzduchotechniky musí 

být vypracována při použití kteréhokoliv větracího systému (přirozený, nucený, hybridní 

systém). 

Žadatel  musí brát do úvahy, že dodržení hygienických a provozních požadavků na 

větrání je upřednostněno před dosažením energetických úspor v souladu s normou ČSN 

73 0540 – 2, která stanovuje požadavky na tepelnou ochranu budov. Větrání zajišťuje 

přívod venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor budov 

pro zajištění požadované kvality vnitřního ovzduší. V teplém období roku větrání 

přispívá i k odvodu tepelné zátěže.   

Bohužel v současné době žádná projektová dokumentace neobsahuje zapracovanou 

vzduchotechniku, neboť v předešlém programovém období nebyl tento požadavek 

zahrnut do dotačních podmínek  a město se pro podání žádosti  snažilo připravilo včas, 

tak jak vždy bylo  vyžádáno a  doporučováno Řídícími orgány. Včasná příprava je tak 

nyní paradoxně na škodu.  

 

V případě zájmu o využití další výzvy je třeba vzít v potaz tyto skutečnosti.  

Zahrnutí vzduchotechniky do projektové dokumentace by podle předběžných hrubých 

odhadů  navýšilo rozpočet o dalších cca 2 170 000,- Kč.  

Vypracování nové projektové dokumentace by rozpočet dále navýšil předpokládáme o 

dalších 80 000,- Kč. 

  

Dle podmínek SFŽP je potřeba mít celkový rozpočet - náklady na realizaci – propočítány 

na náklady uznatelné a neuznatelné. Tento přepočet realizovaný firmou TermoHolding, 



 
 

 

která má letité zkušenosti s rozdělením rozpočtu dle popdmínek SFŽP na uznatelné a 

neuznatelné položky,  ponížil výši uznatelných nákladů na cca 8 mil. bez požadované 

vzduchotechniky a neuznatelné na cca 5 mil. Zahrnutí vzduchotechniky navýší 

celkový rozpočet  a je potřeba brát v potaz, že  dle dotačních podmínek je stanovena 

max. výše způsobilých výdajů u realizace systémů nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla, a to takto: 

 

Typ budovy   Kč bez DPH / (m3h-1)* 

Budovy pro výchovu a vzdělávání 400 

  

 

Vzhledem k požadavku na realizaci vzduchotechniky  a výši dotace, která je snížena 

v tomto programovém období pouze na 40 % celkových způsobilých výdajů 

projektu, se jeví podání žádosti jako finančně náročné a ve své podstatě nevýhodné. 

 

V případě realizace projektu bez dotace by městu vznikly náklady ve výši 

14 285 000,- Kč. 

V případě využití dotace vzniknou městu náklady ve výši 16 595 000,- Kč. Jedná se o 

hrubý odhad. 

Dále je nutné počítat s přepočtem uznatelných nákladů. 

 

V současné době je potřeba zvážit, zda bude využit Operační program Životní prostředí 

pro podání žádostí  v oblasti energetických úspor škol, neboť veškeré vyhotovené 

projektové dokumentace, včetně  projektové dokumentace na „Úspory energií v ZŠ a MŠ 

Jitřní“ byly vypracovány již v roce 2014 a tím dojde k nesplnění podmínky pro podání 

žádosti. V případě aktualizací  projektové dokumentace a energetických posudků 

dojde k dalšímu navýšení nákladů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je 

diskutabilní, zda je toto navýše smysluplné. 

 

 


