
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Kraj Vysočina

Název projektu: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c

Název prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Akceptační číslo: 09036023 PM projektu: Mikušová Zdeňka

Číslo projektu: 1231386 FM projektu: Horáček Vilém

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04903 Právník projektu: Houšková Alžběta

Číslo EDS/SMVS: 115D222001139

Datum: 13.03.2014

Č. j.: SFZP 036420/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 12

Období monitorovací zprávy: 31.10.2013 - 28.2.2014

Anglický název projektu: Saving of energy in the buildings established by the
region of Vysočina II.c

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 01.06.2011

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.11.2013

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 24.04.2013

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

NE

Komentář k případnému časovému nesouladu údajů
(Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji
v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných
bariér a časového zpoždění):

Stavební práce na Gymnáziu Havlíčkův Brod byly
ukončeny. Vzhledem k neplnění závazků stavební firmy,
která prováděla zateplování objektu Obchodní akademie
a Hotelové školy Havlíčkův Brod - areál školy na
Kyjovské, nebyly stavební práce dokončeny a firma
odstoupila od realizace. Nyní probíhá vyběrové řízení na
dokončení stavby.
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3. Veřejné zakázky

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

17292795 VŘ - Nadlimitní -
Otevřené řízení
(§27)

27.9.2011 30.11.2013 9 476 111 OK

Popis: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c. Gymnázium Havl. Brod-budova
přístavby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy
přístavby, které sestávají zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn, stávajícího
cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně
výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech,vyzdění meziokenních
pilířů, části obvodového zdiva a přizdívek ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a
dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních
desek,barevné řešení fasády,nová skladba podlahy lodžií, včetně opravy zábradlí,kompletní
oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících
prvků,osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení okapového
chodníku z betonové dlažby kolem objektu.

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 26.01.2011 Stavební práce Realizace

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

17292812 VŘ - Nadlimitní -
Otevřené řízení
(§27)

27.9.2011 30.11.2013 21 252 006 OK

Popis: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c. OA a hotelová škola Bratříků Havl.
Brod - areál školy na Kyjovské. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího
pláště budovy přístavby, které sestávají zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn,
stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím
systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný
plech,vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přizdívek ostění,výměna
exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních
plechů a vnitřních parapetních desek,barevné řešení fasády,nová skladba podlahy lodžií, včetně
opravy zábradlí,kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a
souvisejících prvků,osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení
okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu.

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

KELTEX spol. s r. o. 19.01.2012 Stavební práce Realizace

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

-

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):
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Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

CELKEM 0 0 0

Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 30 728 117,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 15 778 493,76 0,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 15 778 493,76 0,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 15 778 493,76 0,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 15 778 493,76 0,00

v % 51,35 0,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 13 411 719,00 0,00

v % 85,00 0,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 1 577 850,76 0,00

v % 10,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 788 924,00 0,00

v % 5,00 0,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: NE

Byl v rámci projektu proveden audit? NE

 Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

83/

31.03.2014



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity:

- zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP
ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:

NE

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

Popis použitých volitelných prostředků na zajištění
publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a
uvážení příjemce podpory:

-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:
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- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 28.02.2014)

Zajištění povinné publicity:
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- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

ANO

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace
projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód
celkové náklady

bez DPH
celkové náklady s

DPH

plánované
náklady za

období

fakturované
celkové náklady

bez DPH

fakturované
celkové náklady s

DPH
způsobilé výdaje

SO1 17 710 005,00 Kč 21 252 006,00 Kč 21 252 006,00 Kč 9 071 559,06 Kč 10 885 870,82 Kč 7 058 954,06 Kč

SO1 7 896 759,00 Kč 9 476 111,00 Kč 9 476 111,00 Kč 7 896 759,00 Kč 9 476 110,88 Kč 3 803 705,76 Kč

Celkem 25 606 764,00 Kč 30 728 117,00 Kč 30 728 117,00 Kč 16 968 318,06 Kč 20 361 981,70 Kč 10 862 659,82 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období
dané monitorovací zprávy:

Stavební práce na Gymnáziu Havlíčkův Brod byly
ukončeny. Stavební práce na objektu Obchodní
akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod jsou částečně
zrealizovány: V celém areálu je provedena výměna
výplní otvorů včetně světlíků a všech vnitřní úprav.
Oprava střešních krytin je dokončena na budově
tělocvičny a spojovacího krčku, na budově školy zbývá
provést krytinu teras ( nebylo v projektu ? vícepráce) a
druhou vrstvu v části nad schodištěm. Je rozpracována
střecha nad domovem mládeže. Zateplovací systém s
minerální vlnou je dokončen včetně omítky na budově
tělocvičny a cca z 60 % na budově školy. Zbývající část
budovy školy je bez poslední vrstvy omítky (proveden
tmel s výztužnou tkaninou a penetrace). Spojovací krček
je pouze zateplen bez omítky. Zbývá v celém rozsahu
provést zateplení soklové části z polystyrenu.
Hromosvody jsou rozpracovány, v části ubytovny a
domova mládeže je provedena zemní část (kde
nestálolešení) na dokončených střechách je provedena
střešní část.

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za
období další monitorovací zprávy:

Na akci Gymnázium Havlíčkův Brod probíhá
administrativní ukončení. U objektu Obchodní akademie
a Hotelové školy Havlíčkův Brod bude provedeno
výběrové řízení na dokončení projektu, stavební práce
budou pokračovat na jaře roku 2014.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty
monitorovacích indikátorů

Hodnoty monitorovacích
indikátorů z registračního
listu / rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Plocha zateplení
konstrukce (výplně otvorů
+ obvodové zdivo +
střechy)

m2 0,0000 16 101,0000

Snížení emísí CO2 t/rok 0,0000 120,0000

Snížení spotřeby energie GJ/rok 0,0000 2 064,0000

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -

10. Finální údaje
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Datum zpracování monit. zprávy: 28.02.2014

Zpracovatel monit. zprávy: Milan Křížek

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stave ke dni 28.2.2014

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy: potvrzena

Monit. zprávu ověřil: Mikušová Zdeňka

Datum ověření monit. zprávy: 14.3.2014
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