
  

Dohoda o vypořádání prémie 
z projektů poskytování energetických služeb 
ve vybraných školských objektech MČ Praha 13 
za rok 2015

Klient: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Vypracoval: Tomáš Chrz, Roman Jožák, ENESA a.s.





WordPictureWatermark19094289 ...WordPictureWatermark19094290 ...

zásobníků teplé vody. Kromě toho bude na zásobnících, rozvodech i armaturách osazena taková tepelná izolace,  
aby  odpovídala  současným  technickým  požadavkům  na  technické  izolace.  Příprava  teplé  vody  bude  plně 
integrována do nadřazeného systému měření a regulace plynové kotelny. Provozní data z dálkově připojených 
čidel  a  měřidel  budou průběžně ukládána do zabezpečené databáze a  budou k dispozici  pro  další  činnosti 
v rámci energetického managementu EPC projektu stejně jako pro smluvní činnosti provozovatele zdroje tepla. 

Výsledkem tohoto opatření bude významný pokles nákladů na opravy a údržbu a celkově nižší  poruchovost  
systému přípravy teplé vody.

Stávající technické zařízení kotelen pro přípravu teplé vody je již na hraně své životnosti. V následujících letech 
projektu bychom rádi ve využití smluvní prémie ENESA na postupnou výměnu zásobníků teplé vody pokračovali.

Rekonstrukci systému přípravy teplé vody navrhujeme realizovat v těchto objektech:

Označení Objekt Velikost akumulační nádrže TV

SO 01 FZŠ Brdičkova 2 x 4300 litrů

SO 12 MŠ Rosnička 2 x 1550 litrů

2.2. Podpora výstavby kombinovaného multifunkčního hřiště formou finančního daru

V rámci opatření financovaných z přínosů energeticky úsporných projektů MČ Praha 13 navrhujeme realizovat 
nové kombinované multifunkční hřiště s herní plochou a mlhovací sprchou v Mateřské škole Vlasákova.

Na výstavbu hřiště přispěje společnost ENESA částkou 140 000 Kč na základě darovací smlouvy. 

Vizualizace víceúčelového hřiště (autor návrhu Mgr. Dušan Šmíd, společnost 4soft s.r.o.):

3. Náklady na realizaci opatření

Celkové náklady na realizaci uvedených opatření jsou 502 987 Kč bez DPH (608 614 Kč včetně DPH).
Přehled nákladů po jednotlivých objektech je uveden v následující tabulce:
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