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zÁvĚnečruÁ zpnÁVA o ŘršeruíAKcE k dotaci z programu EFEKT 2018

Poskytovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

číslorozhodnutí

LZ2DZZLOO824t

Aktivita programu

14

Název projektu

Sníženíenergetícké náročnosti veřejného osvětlenív obci Černotína Hluzov

Název příjemce

obec černotín

Adresa příjemce

černotínL,753 68 černotín

lč:

00301141

Dlč:

czoo30L74L

Zastoupený:

lng. JiříAndryis

Alokovaná částka
lnvestovaná částka
Vrácená částka

77478L,- Kč'
76268L,- Kč,

- opatření ke

L2too,-

sníženíenergetické náročnosti veřejného osvětlení

Kč byla dne 28.1.2019 vrácena na účet6015-15250ol-lo7to

Parametry proiektu

o
o
o

Celková investice v Kč:

1 469 000,_ Kč bez DPH

1777 49o,- Kč s DPH

208 370,- Kč bez DPH

252 L28,- Kč s DPH

1 260 630,- Kč bez DPH

L525362,- Kč s DPH

Celkové neuznatelné náklady v Kč:
Celkové uznatelné nákladyv Kč:

z toho Energetický audit v Kč:

40 600,- Kč bez DPH

49126,- Kč s DPH

z toho Pasport v Kč:

39 400,- Kč bez DPH

47 674,- Kč s DPH

o
o
.
o
o
o

VysoutěŽená cena díla (uznatelné náklady)v

Kč:
energie v MWh/rok:
Co2 v t/rok

Kč:

Celkové neuznatelné náklady v
Úspora
Úspora

].

18o 630,- Kč bez DPH

L 428 s62,- Kč s DPH

2o8 37o,- Kč bez DPH

25z L28,- Kč s DPH

19,88

2o,1!

Počet doplněných svítidel z důvodu osvětlenosti komunikace
Počet svítidel k v,ýměně

57 ks

L36 ks

1.
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Vvhodnocení proiektu

Při realizaci akce byly splněny všechny opatření navrženéenergetickým posudkem. To znamená,niáfuada
stávajících energeticky málo úsporných svítidel se sodíkovými výbojkami zasvítidla LED.
Z hlediska plnění termínu bylo zařízení předáno bezvada nedodělků dne 30.11.2018.
Vyhodnocení splnění podmínek parametru a indikátoru včetně vyhodnocení provozu věetně vyhodnocení
provozu z hlediska provozu spotřeby energie a jejich vyčísleníma srovnáním s předpoklady stanovenými
energetickým posudkem bude provedeno v termínu stanoveném dle rozhodnutí o poskytnutí dotace do
30.4.2020.
Nedošlo ke žádnézměně v cenových nákladech oproti veřejné zakázce. Celková cena díla byla stanovena
na 1 680 690,- Kč s DPH včetně neuznatelných nakladů, uznatelné nríklady činí1 460 47O,- Kč s DPH.
Rozhodnutím

MPo došlo ke zhácení uznatelných

nákladů a to poloŽka na řádku 16 montiíŽ šablon o
13 59I,- Kč s DPH a o poloŽku nařádku 18 svorka o 18 317,-Kč, s DPH. Celkem tedy o částku 31 908,Kč s DPH. Uznatelné náklady po zkrácení jsou | 428 562,- Kě s DPH.
Dodavatel nevyfakturoval vroce 2018 projektovou dokumentaci včástce 242OO,- Kě sDPH skterou
bylo v nríkladech uvaŽováno. Vzhledem k tomu částka 12 100,- Kč s DPH byla vrácena na účet
Ministerstva prumyslu a obchodu dne 28.1 .2019.

Měření veřeiného osvětlení

Po instalaci veřejného osvětlení bylo provedeno měření veřejného osvětlení v obci Černotína Hluzov
autorizovaným technikem. Byly vybrány 4 referenčníúseky typické v rámci obce. Dva referenění úseky
třídy M5 a dva referenění úseky třídy P4. Hodnoty vypočtených osvětlenosti a rovnoměrnosti
vypočtených z naměřených hodnot vyhovují požadavkůmnonny ČsN pN I32OI-2.

Závérz

Realizací došlo k qýměně sodíkoqých výbojek za svítidla LED a tím i k úspoře energie a úspoře emisí

coz.

z
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Pfflohy závěrečné znráw:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Soupis dodávek a výkonů
Zapis o předávací apÍevzetí stavby, Revizní zprávaelektro Vo Černotín,Hluzov.
Soupis faktur
Kopie faktur a kopie výpisu z{lčtuke kaŽdé faktuře
Položkovérozpočty k daným fakturám
Podklad pro finančnívypořádríní dotace (dle vyhlášky čz36712015 Sb., příloha ě.3B)
Doklad o vrácení nevyčerpaných finančníchprostředků _ výpis z účtu
Měření veřejného osvětlení v obci Černotína Hluzov

Ing. Jiří Andqýs, starosta

30.1.2019
Datum

Jméno, funkce, podpis

I
OBEC

753 68 ČemotÍn, lemďín

lČo:00 301 14í

Tel: 581 602 903

3

rO

1

P íloha č. 3 k vyhlášce Č.367l2o15 Sb.
P íjemce:

obec Černotín

Poskytovatel3:

prťrmyslu a

Ministerstvo
obchodu
Kapitola1: 322 - Ministerstvo prťrmyslu a obchodu

Finančnívypoádánídotací poskytnut ch p íiemc m p ímo ze státního rozpočtu nebo státních finančníchaktiv

čast g. Finančnívypoádánídotací na akce v rámci programového financování, na

projekty v1zkumu,

v voje a inovací
v Kč na dvě desetinná místa

č. akce (pro.;ektu)

Ukazatel

a

B.í Dotace celkem
v tom: program

EFEKT

EDS/SMVS
122D22100

(obce 22500)

číslojednací
(nevypl ovat)

b

c

d

Čelov znak

Skutečně čerpáno
celkem

Skutečně pouŽito
celkem
k 3í . 12. roku,

k 31. 12. roku,
v němŽ byl projekt
ukončen

v němŽ byl projekt
ukončen

1

2

774781,00
8241

ll

Sestavil:
Datum a podpis:

lng.

30.1.2019

r
753 68

762 681,00

774 781,00

Kontroloval:
Datum a podpis

3=1-2
í2 100.00
0,00
12'100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

762 681,00

lng.

Ji íAndnis
30.1 .2019

rD

'!)

í

Čemotín

lČo: oo 301 141
Tel:58í 602 903

Ji íAndns

22500

P edepsaná v1iŠe
vratky dotace p i
finančním
vypo ádání

o0

58í

1

903

