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Pardubický kraj  Formulář projektového záměru 

1. Název projektu Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 

2. Žadatel Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, 
IČ: 70892822 

3. Zdroje spolufinancování          
( program, opatření, fond ) 

Operační program Životní prostředí 2014-2020,  
Prioritní osa 5 - Energetické úspory,  
Specifický cíl 1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit 
využití obnovitelných zdrojů energie 

4. Umístění projektu  Adresa: Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 
Stavební parcela: 912 

5. Charakter projektu 
(investice - nová, 
rekonstrukce, 
modernizace, produkt, 
služba apod.)  

Investice - modernizace 

6. Zdůvodnění účelnosti a 
vyhodnocení efektivnosti, 
vazba na platnou 
odvětvovou koncepci 

Cílem projektu je snížení emisí skleníkových plynů a snížení nákladů na 
energie za vytápění a ohřev vody. Dalšími přínosy projektu je modernizace 
obálky budovy a zlepšení jejího vzhledu. U budovy se předpokládá 
zachování jejího stávajícího využití nejméně po dobu 5 let od ukončení 
projektu. 

7. Základní parametry, 
výstupy a požadavky 
projektu 

Dosažení tepelně izolačních vlastností budovy požadovaných 
implementačním dokumentem OPŽP a normou ČSN 730540-2 

8. Stručný popis projektu a 
základní požadavky na 
řešení (aktivity, základní 
parametry) 

Zateplení obvodových zdí kontaktním zateplovacím systémem 
Zateplení otvorových výplní s izolačními dvojskly nebo trojskly, včetně 
žaluzií. 
Renovace a modernizace venkovní omítky v nezbytné míře. 
Zateplení podlahy půdy nebo střechy 
Sanace vlhkosti 
Renovace a modernizace střechy, okapů a hromosvodů. 
Instalace obnovitelných zdrojů energie v rozsahu dle energetického auditu. 
Revitalizace média otopného systému a přípravy TUV, reflexní fólie, izolace, 
IRC regulace 

9. Měřitelné výstupy Zateplená plocha v m2. 
Úspora energií v GJ/rok a Kč/rok. 
Snížení emisí CO2 v t/rok. 
Zvýšení výkonu obnovitelných zdrojů energie v MW. 

10. Technické, provozní a 
další podmínky realizace 
projektu 

Realizace projektu je podmíněna zdárnou přípravou projektu a získáním 
dotace. Realizovaný projekt bude vyžadovat minimální provozní náklady. 
Nutné je zachovat účel využití budov po dobu udržitelnosti projektu. 

11. Rizika 1. Po zpracování Energetického auditu a studie bude zjištěno, že 
energetické úspory z navržených úsporných opatření jsou příliš nízké pro 
získání dotace. 
2. Budova, na níž budou realizována energeticky úsporná opatření, nebude 
využívána k původnímu účelu po dobu 5 let udržitelnosti od ukončení 
realizace projektu a bude nutno vrátit dotaci. 
 

12. Ukazatele Úspory energií a ekonomická návratnost budou určeny energetickým 
auditem a rozpočtem projektu.  
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13. Partneři Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj 

14. Celkové náklady 

 

tis. Kč  
včetně DPH 

Investiční projektové a průzkumné práce  - 

náklady na inženýrskou činnost  159 

náklady na výkupy pozemků 0 

náklady na výkupy budov 0 

technologická část  414 

stavební část  14872 

Investiční náklady celkem 15973 

  

Neinvestiční  projektové a průzkumné práce  0 

náklady na inženýrskou činnost  0 

náklady na opravy  0 

náklady na drobný hm.inv. majetek  0 

Neinvestiční náklady celkem  0 

  

Rezerva 0 

  

Náklady projektu celkem 15973 

Z toho - uznatelné náklady 7667 

náklady na přípravu projektu 50 

   

15. Finanční krytí  
% 

tis. Kč  
včetně DPH 

Finanční krytí rozpočet Pk   9073 

 zdroje PO   0 

 státní rozpočet   383 

 EU   6517 

 ostatní    0 

  

Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk 

 
2015 zajištěno/nezajištěno 209 

 
2016 zajištěno/nezajištěno 319 

  2017 zajištěno/nezajištěno 15445 

16. Složení projektového 
týmu 

   Odbor/organ. 

Projektový manažer  OPŘ KÚ Pk 

Odvětvový odbor  OŠK 

Příspěvková organizace  
Střední zdravotnická škola Ústí nad 

Orlicí 

Externí dodavatel  Dle výsledku výběrového řízení 

 OPRI / OMSŘI 

17.  Termíny přípravy a 
realizace projektu 

 
Termín 

podání žádosti do programu  05.01.2016 

uzavření smlouvy o kofinancování   30.06.2016 

vydání územního rozhodnutí*  - 

vydání stavebního povolení*  06.03.2016 

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem díla  27.11.2016 

předání staveniště zhotoviteli*  12.12.2016 
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zahájení realizace projektu  12.12.2016 

ukončení realizace projektu a podpis protokolu o předání 
a převzetí díla  

12.12.2017 

závěrečné hodnocení projektu  13.03.2019 

zajištění udržitelnosti výstupů  13.12.2022 

Poznámka: *pouze u projektů charakteru stavby 

18. Projektový záměr 
projednán RPk 

Dne 
 

Č. usnesení   

Další přípravu 
pozastavit   

Připravit žádost o 
kofinancování  

Jiný závěr 
 

 


