
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Friday, July 29, 2022 9:10 PM 
To: Kuchtová Perla Ing. Ph.D. (P8) <Perla.Kuchtova@praha8.cz> 
Cc: Šibravová Alice Bc. (P8) <Alice.Sibravova@praha8.cz>; Mutl Ondřej Mgr. Bc. (P8) 
<Ondrej.Mutl@praha8.cz> 
Subject: Interpelace ZMČ - zastupitelka pí Ing. Kuchtová, Ph.D. 
 

Vážená paní zastupitelko,  

k Vaší interpelaci ze ZMČ konaného dne 29.6. 2022 zasílám následující.  

Dopis s možností spolupráce na energetických řešeních od ČVUT MČ Praha 8 nedostala. 

K projektu energetických úspor metodou EPC uvádím následující.  

V současné době Městská část Praha 8 hledá různé možnosti, jak reagovat na zvyšování cen energií i 
jak se přeorientovat na obnovitelné a udržitelné zdroje za účelem zvýšení energetické soběstačnosti.  

Jedním z důležitých kroků v tomto směru bylo oslovení Národní rozvojové banky (NRB), kterou jsme 
požádali o vstup do programu ELENA (European Local ENergy Asistence). Cílem programu je usnadnit 
realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC se zaměřením na renovace stávajících 
nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. NRB prostřednictvím tohoto 
programu nabízí komplexní servis při přípravě energetických úsporných projektů za zlomek nákladů 
(90% dotace). V první fázi se jedná o odborné poradenství a následně o možnost financování 
realizace těchto opatření formou dotací a úvěrů (metoda EPC). Náklady projektu EPC budou umořeny 
prostřednictvím dosažené dotace ze SFŽP (nyní výzva s výší dotace až 65%) či jiných operačních 
programů, dofinancování projektu MHMP (až 50%) a podílu MČ Praha 8, který je splácen po dobu 10 
let a celková splátka nepřevýší částku dosažených úspor. Spotřebitel energie, v tomto případě MČ 
Praha 8, nemusí předem vynaložit investice v objemu celých nákladů (většina projektů je 
spolufinancována EF ex post a je potřeba je předfinancovat), finanční náklady jdou za zhotovitelem 
díla a následně jsou tyto spláceny z budoucích energetických úspor projektu. 

Do projektu MČ Praha 8 na jaře tohoto roku vybrala 7 vhodných objektů, které mají určitý potenciál 
úspor a zájem o účast. Jedná se o objekty:  

1. ZŠ Burešova 
2. ZŠ U Školské zahrady 
3. ZŠ Mazurská 
4. ZŠ Dolákova 
5. KD Ládví 
6. MŠ Korycanská 
7. MŠ Drahorádova 

 

Popis a podrobnosti projektu jsou uvedeny v materiálu, který byl schválen Radou 1.6.2022 a je v 
příloze mailu. 

Jak jsme byli informováni, projekt MČ Praha 8 je zařazen mezi prvními čekateli na podporu a lze tedy 
očekávat, že bude v následující vlně podpořen. Finální rozhodnutí lze očekávat v říjnu 2022.  
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MČ Praha 8 se snaží využívat všechny dostupné a vhodné evropské i národní dotační výzvy.  

 

S pozdravem 

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 

 


