Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

113. Projekt "ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů" –
rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
Anotace
Rozhodnutí stanoví výši podpory projektu a podmínky poskytnutí podpory v rámci Národního plánu
obnovy, poskytované prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, na projekt s názvem
"ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů" Cílem projektu je zlepšení celkového technického stavu
kotelny a otopného systému základní školy, snížení spotřeby zemního plynu a snížení spotřeby elektrické
energie. Celkové náklady projektu jsou 9,7 mil. Kč, uznatelné náklady jsou ve výši 7,9 mil. Kč,
předpokládaná dotace bude 3,1 mil. Kč. Realizace akce proběhne v roce 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí rozhodnutí č. 5211200047 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí na projekt „ZŠ
Heyrovského – výměna tepelných zdrojů"
2. souhlasí

s podmínkami rozhodnutí č. 5211200047 o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí na projekt „ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů", které jsou
nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a tvoří přílohu č….
tohoto zápisu

3. pověřuje

na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z
evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými
rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků na projekt „ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů“

4. ukládá

Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu
T: po ukončení projektu

Stanoviska
Materiál byl projednán Radou města Brna na její R8/223. schůzi konané 8. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:38
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
14.6.2022 v 09:35
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 11:38
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Důvodová zpráva
V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů
a národních programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo Rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt s názvem „ZŠ Heyrovského
– výměna tepelných zdrojů".
Cílem projektu je zlepšení celkového technického stavu kotelny a otopného systému základní školy,
snížení spotřeby zemního plynu a snížení spotřeby elektrické energie. Projekt řeší výměnu plynových
kotlů za plynové kondenzační kotle a kogenerační jednotku ve stávající kotelně, výměnu
technologického zařízení kotelny a výměnu potrubních rozvodů topné vody. Kotelna slouží jako zdroj
tepla pro ÚT, pro ohřev VZT v kuchyni a pro ohřev TV. Kotelna a její vybavení jsou na konci životnosti.
Objekt byl v roce 2011 zateplen v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Posouzení projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí bylo projednáno Zastupitelstvem
města Brna na jeho Z8/22. zasedání, dne 8. 12. 2020. Žádost o dotaci v rámci Operačního programu
Životní prostředí byla projednána Radou města Brna na její R8/122. schůzi, dne 16. 12. 2020. Změna
parametrů posouzení projektu a změna usnesení R8/120. schůze Rady města Brna byla projednána
Radou města Brna na její R8/160. schůzi, dne 30. 6. 2021. Změna parametrů posouzení projektu a
žádost o dotaci byla projednána Radou města Brna na její schůzi č. R8/191 dne 12. 1. 2022. Změna
parametrů posouzení projektu byla projednána Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/35. zasedání,
dne 25. 1. 2022.
Na projekt byla, dne 6. 1. 2021, podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 146, Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory. Projekt vyhověl podmínkám přijatelnosti,
ale z důvodu vyčerpání alokace byl zařazen do zásobníku projektů. Podle posledních informací není
pravděpodobné, že by projekt ještě mohl být ze zásobníku uvolněn.
Na počátku prosince 2021 byla zveřejněna nová výzva pro energetické projekty v rámci Národního plánu
obnovy, která je administrována prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, ve výzvě
č. 12/2021, prioritní oblast 8. Energetické úspory, která je určena i pro projekty, které skončily
v Operačním programu Životní prostředí ve výzvě č. 146 v zásobníku projektů. Příjem žádostí o dotaci
je v termínu 1. 12. 2021 – 30. 9. 2022. Žádost v rámci Národního plánu obnovy byla schválena
poskytovatelem dotace dne 4. 3. 2022.
Celkové náklady se předpokládají ve výši 9,7 mil. Kč, dotace je odhadována na 3,1 mil. Kč (32,4 %
z celkových nákladů, v rámci OPŽP byla dotace předpokládána ve výši 2,8 mil. Kč) a uznatelné náklady
předběžně ve výši 7,9 mil. Kč (v rámci OPŽP byly uznatelné náklady předpokládány ve výši 7,0 mil. Kč).
Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu 6,5 mil. Kč.
Nezpůsobilé výdaje tvoří náklady nad limit maximálně uznatelné jednotkové ceny za výkony zdrojů tepla
a DPH.
Struktura výdajů projektu „ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů“ (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu

9 678 686 Kč

100,0 %

Nezpůsobilé výdaje

1 816 936 Kč

18,8 %

Způsobilé výdaje

7 861 750 Kč

81,2 %

Dotace

3 144 700 Kč

32,4 %

Kofinancování města Brna

3 266 993 Kč

33,8 %

Spoluúčast městské části

3 266 993 Kč

33,8 %
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Celkové předpokládané snížení spotřeby energie tohoto opatření bude 516,49 GJ, což ročně činí
353,22 tis. Kč bez DPH.
Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných
z evropských fondů a národních programů je městská část Brno-Bystrc.
Městská část spolufinancovala zpracování projektové dokumentace (bude financovat i autorský dozor),
včetně dalších dokladů k žádosti, ve výši 263 tis. Kč a bude se dále spolupodílet na projektu ve výši
50 % z celkové finanční spoluúčasti statutárního města Brna.
Případná změnová rozhodnutí vydaná k rozhodnutí o poskytnutí dotace budou v souladu s čl. 3.2.3
metodiky předložena Radě města Brna. Jedná se o změnová rozhodnutí, která se netýkají podstatných
změn v parametrech schváleného projektu, tj. nejedná se o zvýšení celkových rozpočtových nákladů
projektu či finanční spoluúčasti více než o 30 % anebo o změnu v podobě zvýšení či snížení závazných
indikátorů projektu (taková změnová rozhodnutí budou i nadále předkládána Zastupitelstvu města
Brna). Po ukončení projektu bude Zastupitelstvu města Brna předloženo závěrečné vyúčtování projektu.
Stanoviska dotčených orgánů:
Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Materiál byl projednán Radou města Brna na její R8/223, schůzi konané 8. 6. 2022.

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr. Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Hlasování:
Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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Datum:

Číslo žádosti:
Č. j.:

05.04.2022

5211200047

SFZP 083881/2022

Rozhodnutí č. 5211200047 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu
obnovy
Podle § 1 odst. 5 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších
předpisů rozhoduji o poskytnutí:
podpory formou dotace ve výši:

3 144 700,00 Kč

ze základu pro stanovení podpory ve výši:

7 861 750,00 Kč

pro příjemce podpory:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí
196/1, Brno-město, 60200 Brno, IČ 44992785

na akci:

ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů

období realizace

2022

v rámci výzvy č.

NPŽP 12/2021 k předkládání žádostí v rámci
Národního programu životního prostředí (dále jen
„Výzva“)

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.narodniprogramzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz
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za těchto základních podmínek:
1) projekt bude realizován v souladu s předloženou Projektovou dokumentací nebo Studií stavebně

technologického řešení a Energetickým posudkem, včetně Státním fondem životního prostředí České
republiky odsouhlasených případných změn projektu,

2) celková absolutní výše podpory uvedená v tomto Rozhodnutí je maximální a může být před podpisem

Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen

„Smlouva“) Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) upřesněna, spolu
s termíny realizace (dle příslušných smluv), sazeb a aktuální výše DPH, včetně upřesnění projektu
z pohledu investiční a neinvestiční části,

3) na základě splnění podmínek podle tohoto Rozhodnutí a po splnění podmínek podle Výzvy uzavře Fond

s příjemcem podpory podle článku 2 odst. 1. bod 1.5 Statutu Fondu Smlouvu, která bude obsahovat další

podmínky poskytnutí podpory,

4) podpora je poskytována na základě tohoto Rozhodnutí a řádně uzavřené Smlouvy,
5) doklady nezbytné pro uzavření Smlouvy, ve smyslu Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních

prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu

Životní prostředí a Výzvy, musí být Fondu doručeny nejpozději do 8 měsíců od vydání tohoto Rozhodnutí;

po uplynutí této lhůty toto Rozhodnutí pozbude platnosti a Fond Smlouvu neuzavře. Lhůta muže být

Fondem prodloužena na základě včasného podání žádosti o prodloužení (poslední den stanovené lhůty)

a to písemně, prostřednictvím datové schránky nebo Agendového informačního systému SFŽP ČR (dál
jen „AIS SFŽP ČR“). Na později podané žádosti o prodloužení nebude brán zřetel. Fond posoudí důvody
a možnosti prodloužení lhůty a žadatele o výsledku informuje prostřednictvím AIS SFŽP ČR,

6) výše poskytované podpory musí být slučitelná s právními předpisy EU ve vztahu k veřejné podpoře

a v tomto smyslu bude výše podpory odpovídajícím způsobem upřesněna ve Smlouvě,

7) příjemce podpory je povinen při zadávání zakázek/veřejných zakázek postupovat podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení
a/nebo podle Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR,
účinných v době zahájení zadávacího řízení, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz,

8) příjemce podpory nesmí na stejné způsobilé výdaje nebo jejich části čerpat jinou veřejnou podporu podle

článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podporu z prostředků Unie, které centrálně
spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a která není přímo ani nepřímo pod
kontrolou

členských

států,

podporu

ze

státního

rozpočtu

a

dalších

veřejných

zdrojů

a ani podporu v režimu de minimis. Porušení této zásady je posuzováno jako závažné porušení podmínek
podpory,

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.narodniprogramzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz
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9) příjemce podpory nesmí být ve střetu zájmů podle čl. 61 Finančního nařízení ve Sdělení Komise

č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení,

10) projekt musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne

18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088,

11) Fondu se vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v rozpisech

čerpání podpory i v jednotlivých letech, a to v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků.
V takových případech bude příjemci podpory umožněna změna termínu realizace akce,

12) lhůta pro dokončení realizace projektu je stanovena do 31. 12. 2025,
13) toto Rozhodnutí je platné 12 měsíců ode dne vydání (ustanovení bodu 5 není tímto dotčeno). Pokud

nebude příslušná Smlouva uzavřena do tohoto data nebo z důvodů neplnění podmínek stanovených

tímto Rozhodnutím nebo Výzvou, Fond Smlouvu neuzavře.

Poučení o opravném prostředku
Žadatel může podat prostřednictvím Fondu proti tomuto rozhodnutí věcně odůvodněný rozklad, a to
v listinné podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhodne ministryně.

Ing. Bc. Anna Hubáčková
ministryně životního prostředí
podepsáno elektronicky

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.narodniprogramzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz
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Souhrnné stanovisko k rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo žádosti:
Výzva č.

5211200047
NPŽP 12/2021

Úvod
Subjekt Statutární město Brno, JUDr. Markéta Vaňková žádá na realizaci akce ZŠ Heyrovského –
výměna tepelných zdrojů, Heyrovského 611/32, Bystrc, 63500 Brno o poskytnutí podpory formou

dotace v celkové výši 3 144 700,00 Kč. Tento požadavek na podporu představuje 40,00 % z celkových

uznatelných nákladů akce ve výši 7 861 750,00 Kč.
Předmět podpory

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.
Nově instalovaný tepelný výkon zdroje na zemní plyn (MWt): 0,381
Snížení emisí CO2 (t CO2/rok): 81

Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok): 516

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok): 893
Přínos navrhovaných opatření
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti dotčených veřejných budov a/nebo ke zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie.

Žádost o podporu z Fondu je vypracována komplexně, obsahuje požadovaná stanoviska odborných
a správních orgánů.

Dokumentace včetně rozpočtu byla zpracována společnost EMBRA, a.s., červenec 2020
Odborný posudek byl vypracován Ing. Martinem Bártou, říjen 2020

Poskytnutí podpory je v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze

Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní
prostředí. Kompletní dokumentace je uložena v AIS SFŽP ČR.

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.narodniprogramzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz
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Plánované lhůty realizace (dle žádosti o podporu)
Termín zahájení:

15.06.2022

Termín dokončení:

31.10.2022

Návrh formy a výše podpory
Druh a výše podpory:

investiční dotace

3 144 700,00 Kč

Při stanovení výše způsobilých výdajů bude Fond vycházet z podmínek Výzvy a Směrnice MŽP
č. 4/2015.

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.narodniprogramzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz
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