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Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E

Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova doporučuje zastupitelstvu města přijmout níže uvedené
usnesení.
Zastupitelstvo města Trutnova
Schvaluje
ve vztahu k projektu „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“
01.01 spolufinancování těch výdajů projektu, na které nebude poskytnuta
podpora, tzn. dotačně způsobilých investičních a neinvestičních výdajů
nad stanovené limity pro obvodové stěny, střešní konstrukce a výplně
otvorů a všech dotačně nezpůsobilých výdajů
01.02 předfinancování veškerých dotačně způsobilých investičních výdajů do
stanovených limitů pro obvodové stěny, střešní konstrukce a výplně
otvorů a neinvestičních výdajů
Bere na vědomí
02.01 pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu
Životní prostředí pro období 2014-2020, verzi 6.0, účinnou od 6.1.2016

Důvodová zpráva:
Město Trutnov realizovalo v roce 2015 investiční akci Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A, B1 jako I. etapu
zateplení celé školy.
V současné době je připravována žádost o dotaci na II. etapu s názvem Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2,
C, D, E. Jednou z povinných příloh žádosti je čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů
žadatele.
Náklady na zateplení zbývajících pavilonů B2, C, D, E a spojovací chodby mezi pavilony A a C činí 35 mil. Kč
vč. DPH.
Dotačně způsobilé investiční výdaje na zateplení jsou:
Na obvodové stěny 2300,- Kč/1 m2
Na střešní konstrukce 2200,- Kč/1 m2
Na výplně otvorů (okna, dveře) 6000 Kč/1 m2
Částky překračující uvedené hodnoty na 1 m2 jsou dotačně nezpůsobilé. Nezpůsobilé jsou také ostatní výdaje,
které budou v souvislosti se zateplením pavilonů prováděny, např. vnitřní rozvody. Objem způsobilých a
nezpůsobilých výdajů vyplyne při zpracování podrobné žádosti o dotaci v březnu t. r., Podpora (dotace) bude
činit 40-45 % celkových způsobilých výdajů. Výši poskytované dotace a vlastních zdrojů také ovlivní výsledek
výběrového řízení na zhotovitele zateplení (při zateplení pavilonů A a B1 byla vysoutěžena cena o cca 1/3 nižší
než dle prováděcí projektové dokumentace).
Kromě dotace na vlastní zateplení jsou dotačně uznatelné také náklady na energetický posudek, projektovou
dokumentaci zpracovanou po 1.1.2014, na zpracování žádosti o dotaci, odborný posudek na výskyt zvláště
chráněných synantropních druhů živočichů, na povinný billboard, povinnou trvale umístěnou pamětní desku, na
autorský dozor a na externího organizátora výběrového řízení na zhotovitele zateplení.
V případě přiznání dotace očekáváme realizaci akce od podzimu 2016 (nebo května 2017) do října 2017.
Na zpracování tohoto materiálu se podílela Mgr. Šárka Naglová.
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Příloha: Situační nákres zateplovaných pavilonů ZŠ Mládežnická Trutnov-Horní Staré Město
Výdaje na projektovou dokumentaci, energetický audit, odborný posudek na výskyt zvláště chráněných
synantropních druhů živočichů, na externího organizátora výběrového řízení na zhotovitele zateplení a
zpracování žádosti o dotaci budou kryty z ORG 16006
Kontrola materiálu provedena před PV
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