Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Příprava a podání žádosti města o dotaci v rámci 50. výzvy OPŽP pro projekt
„Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V období od 27. 6. do 29. 11. 2013 je otevřena 50. výzva MŽP k podávání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci OPŽP určená m. j. pro projekty úspory energie u
nepodnikatelské sféry. V rámci podoblasti podpory 3.2.1- Realizace úspor energie je
možno podpořit projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov ve veřejném sektoru, t.j.
zejména zateplení obvodových plášťů, střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce
otvorových výplní. Z hlediska projektové i energetické přípravy se jako vhodný pro
uplatnění žádosti o podporu při spolufinancování realizace jeví projekt „Zateplení
administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“.
3. Předpokládaný cílový stav
Záměrem investora (města) je celkové zateplení administrativního objektu a s tím
spojená technická opatření. Projektová dokumentace doporučuje odstranění
systémových vad objektu, ovlivňujících jeho funkčnost jako celku i jeho jednotlivých
konstrukčních částí, která snižuje životnost celého objektu. Sanace objektu řeší
zateplení obvodového pláště objektu, zateplení ploché střechy, výměnu původních
výplní otvorů a meziokenních vložek, zazdění několika výplní a úpravu vstupní části
objektu.
4. Navrhované varianty řešení
Je navrhováno využít aktuálně otevřené výzvy OPŽP pro získání dotace na realizaci
projektu. Jde zřejmě o poslední možnost získání tohoto typu podpory
v programovacím období 2007 – 2013. Žádost je třeba koncipovat s ohledem na
výběrová hodnotící kritéria a požadovaný minimální bodový zisk. Na celkovém
hodnocení se podílí technická kvalita projektu, jeho ekologická relevance a
ekonomické hodnocení. Při aplikaci metodiky hodnocení podle kritérií přijatelnosti a
zkušeností z předchozích výzev je reálná naděje na úspěch při objemu požadované
dotace kolem 50 %, tak abychom získali potřebné bodové hodnocení.
5. Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního kr ytí
Projekt předpokládá 100 % předfinancování, neboť k výplatě podílu způsobilých
výdajů dojde až po jeho realizaci. Předfinancování bude v případě schválení dotace
zajištěno z rozpočtu města – z Fondu kofinancování dotovaných projektů.
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Žádost o dotaci bude kromě vlastních nákladů na realizaci zahrnovat rovněž již dříve
vynaložené náklady související s přípravou projektové dokumentace a energetického
auditu, které lze vykázat jako způsobilý výdaj.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz. ukládací část.
Zodpovídá: Ing. Složil, vedoucí FIN
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisejí
RMP 1139/2013.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka musí být zajištěna
minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.
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