Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.10.2020
EFEKT 2021, revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim - podání žádosti
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek: Zajišťující odbor (ZO):

EFEKT 2021, revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim
Odbor Investiční (OI)

Příspěvek řeší přípravu podkladů a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č.2/2021 Ministerstva
průmyslu a obchodu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)“ - EFEKT
2021, kde dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího
systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že
optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
Projektová dokumentace a žádost byly zpracovány a podány v rámci programu EFEKT 2020, kde nám
dotace nebyla přiznána. Dojde tedy k aktualizaci projektu a energetického auditu, zpracování nové
žádosti o dotaci na rok 2021.
Jedná se o obnovu okruhů rozvaděčů RVO (1 - Na Královkách, 2 - Komenského, 5 - Na Loučkách, 6 nám. Osvobození) z důvodu současné energetické neúspornosti. Konkrétně se bude jednat o výměnu
světelných zdrojů v oblasti ul. Zahradní, ul. Nádražní a ul. Legionářská.
Přibližné náklady na revitalizaci 124ks svítidel
1.700.000 Kč
(maximální výše dotace v tomto programu je 50% ze způsobilých nákladů, konkrétní rozpočet bude
znám po provedení aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň RTS 2020/ II)
Aktualizace projektu a podání žádosti
30.000 Kč
Termín podání žádosti je nejpozději do 31.10.2020.
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Náklady akce pro rok 2020 byly financovány z ORG 1428 000 000 vyčleněného rozpočtovým
opatřením ZM z prostředků města.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
podání Žádosti o dotaci PMO EFEKT 2021. V této souvislosti bude uzavřen smluvní vztah
s projektantkou Ing. Marií Krejčí, se sídlem Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, IČ 15196763, za
cenu 22.000 Kč bez DPH (26.620 Kč s DPH), ve věci vypracování aktualizací projektové
dokumentace a energetického auditu pro potřeby podání žádosti o dotaci PMO EFEKT 2021.
Termín plnění: 31.10.2020
Zodpovídá: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního
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