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Investiční akce v obci podporovaná z fondů Evropské Unie

Jak jsme informovali v dřívějších vydáních obecního zpravodaje, byla v obci v roce
2008 provedena investiční akce podporovaná z Fondu Soudrţnosti EU a Státního Fondu
Ţivotního Prostředí ČR „Energetické úspory v obecních budovách“ tj. v Základní škole a
Obecním úřadu.

1. Základní škola
V této budově byly podle projektu provedeny následující stavební práce :
-příprava staveniště včetně zajištění majetku obce před poškozením,
-odstranění těles ústředního topení a oken v budově základní školy
-montáţ nových těles ústředního topení včetně úprav otopného systému
-instalace regulačních prvků, které řídí reţim vytápění v budově
-montáţ nových výplní okenních otvorů
vše podle podmínek vypracovaných energetických auditů budovy
Stavba byla předána zhotoviteli dne 7.7.2008, prováděcí firmou byla po výběrovém
řízení určena firma NOSTA s.r.o. z Nového Jičína
Termín dokončení stavby byl 31.10.2008, stavba byla prováděcí firmou předána zpět
obci dne 13.10.2008, tj. v termínu.
Práce probíhaly za dohledu odborného stavebního dozoru obce a za dohledu autora
projektu.
Celá tato investiční akce je finančně a věcně kontrolovány jednak ze strany Státního
Fondu Ţivotního Prostředí a pak Ministerstva Financí / jmenovitě Finančního Úřadu Opava /

Náklady
Celkové náklady stavby
Uznatelné náklady
Neuznatelné náklady + hrazeno obcí
Dotace Fondu Soudrţnosti
Dotace z Operačního programu Ţivotního Prostředí
2. Obecní úřad

Kč
1 019 481,70
1 019 481,70
101 948,17
866 559,53
50 974,00
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V této budově byly podle projektu provedeny následující stavební práce :
-přípravu staveniště včetně zajištění majetku obce před poškozením,
-nutné přeloţky sítí
-odstranění těles ústředního topení a oken v budově obecního úřadu
-montáţ nových těles ústředního topení včetně úprav otopného systému
-instalace regulačních prvků, které řídí reţim vytápění v budově
-montáţ nových výplní okenních otvorů
-výměna výplní vnějších dveřních otvorů v obou budovách včetně vstupu do budovy
-zateplení 18 cm polystyrénu a vodovzdorná izolace ploché střechy obecního úřadu
-vlastní zateplení svislých stěn budovy úřadu 10 cm polystyrénu včetně omítky
vše podle podmínek vypracovaných energetických auditů budovy
Stavba byla předána zhotoviteli dne 7.7.2008, prováděcí firmou byla po výběrovém
řízení určena firma NOSTA s.r.o. z Nového Jičína
Termín dokončení stavby byl 31.10.2008, stavba byla prováděcí firmou předána zpět
obci dne 13.10.2008, tj.v termínu.
Práce probíhaly za dohledu odborného stavebního dozoru obce a za dohledu autora
projektu.
Celá tato investiční akce je finančně a věcně kontrolovány jednak ze strany Státního
Fondu Ţivotního Prostředí a pak Ministerstva Financí / jmenovitě Finančního Úřadu Opava /

Náklady
Celkové náklady
Uznatelné náklady
Neuznatelné náklady + hrazeno obcí
Dotace Fondu Soudrţnosti
Dotace Operačního programu Ţivotního prostředí

Kč
3 035 412,10
2 324 465,15
943 393,49
1 975 795,39
116 223,25

Rozdíl mezí rozsahem prací v Základní škole a na Obecním úřadu je dán závěry
a doporučeními provedeného energetického auditu obou budov.
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Energetické úspory v obecních budovách 0Ú + ZŠ
Celkové náklady
Celkové uznatelné náklady
Dotace Fondu Soudrţnosti
Dotace Operačního programu Ţivotního prostředí

Kč
4 054 893,80
3 343 946,85
2 842 354,81
167 197,33

