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NÁZEV: 
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - SECAP 

 

ANOTACE: 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu 
Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu na základě Rozhodnutí č. 06531972 o 
poskytnutí finanční prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Jan Prokop 

Předkládá: 
Jan Prokop 
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Popis 
Rozhodnutí SFŽP je vydáno na základě předložené žádosti o dotaci do výzvy 02/2019, 
podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Předmětem realizace 
projektu je vytvořit Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate 
Action Plan, tzv. SECAP), komunikovat stanovené cíle s obyvateli a podnikateli ve městě a 
mezinárodní činnosti v rámci Paktu starostů a primátorů (tzv. CoM). Tento projekt je navazujícím 
krokem k přistoupení CoM dle materiálu pro ZM č. 6 (jedn. č. 6/2019/STA/9). 
Žďárský SECAP bude obsahovat dva základní typy opatření ke splnění klimaticko-energetických 
cílů: 

a) Zmírňující opatření, což jsou přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí GHG: 

• zateplení městských budov, resp. jejich komplexní renovace;  
• efektivnější využití zdrojů energie, výměna zdroje tepla, měření a regulace; 
• rekuperace tepla při větrání;  
• postupná výměna osvětlovacích soustav tam, kde to bude ekonomicky smysluplné;  
• využití obnovitelných zdrojů energie zejména FVE;  
• zavádění elektromobility ve městě vč. výstavby dobíjecích stanic, podpora cyklodopravy a 
výstavba parkovacího domu; 
 

b) Adaptační opatření, což jsou opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního 

systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč. jejích dopadů, zejména: 

• opatření proti suchu – nakládání s dešťovou vodou, hospodaření s vodou včetně odpadní vody z 
městského bazénu; 
• protipovodňová opatření; 
• výsadba a udržování městské zeleně, vodní prvky; 
• protisluneční ochrana budov (zejména budovy MěÚ, MŠ a ZŠ); 
• zelené střechy a fasády; 
• uplatnění plošných opatření v rámci územního plánu města – např. vhodný způsob péče o 
městskou zeleň a travnaté plochy. 
 
K vytvoření SECAP budou využity kulaté stoly a workshopy za pomoci odborného pracovníka. 
Tato pozice a její výše (0,8 úvazku) je dotačně podpořena z 50% (maximální možná dotace). 
Komunikace s obyvateli a podnikateli, jako další aktivita, bude tvořena především místními dny pro 
klima a energii. Minimálně 2x proběhne Žďárský den pro klima a energii. Další částí jsou 
přednášky směřující k neinvestičním opatřením ke snížení energ. ztrát v domácnosti. Využity 
budou další komunikační nástroje pro informování občanů města jako např. Žďárský zpravodaj, 
facebook města, letáky. 
Poslední aktivitou jsou činnosti směřující především k odborné veřejnosti v mezinárodním měřítku. 
Připraven bude článek do mezinárodního časopisu, budou sdílena další opatření v CoM, a 
proběhne exkurze na úspěšném mitigačním opatření (získání inspirace v jiném městě zapojené do 
CoM). 
 
Realizace projektu bude probíhat od 1.5.2020 do 31.12.2021.  
Celkové náklady projektu 1 690 518 Kč. 
Výše dotace 1 053 984 Kč. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Pro rok 2020 je v rozpočtu počítáno s příjmem ve výši 292 tis. Kč, a výdajem 470 tis. Kč. 
 
 

https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2019/ZM2019-06/6-19-star-9.pdf


 

Geneze případu 
 ZM č. 6 (jedn. č. 6/2019/STA/9) – schválení přistoupení do Paktu starostů a primátorů. 

 Dne 19.9.2019 – podání žádosti o dotaci na projekt Udržitelná energie a klima ve Žďáře 

nad Sázavou. 

 
Návrh řešení 

 Přistoupení k realizaci projektu je jedním z dalších navazujících kroků, k nimž se ZM 

přihlásilo. SECAP navrhne možnosti řešení, jak splnit závazek snížení emisí CO2 resp. 

ekvivalentu skleníkových plynů o 40% do roku 2030. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Schválit realizaci projektu. 

 Neschválit realizaci projektu. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučení je schválit realizaci projektu a podpořit další krok v aktivitě Paktu starostů a primátorů 
v oblasti klimatu a energetiky. 
 
 
 
Stanoviska  
 

https://www.zdarns.cz/media/files/zastupitelstvo-mesta/2019/ZM2019-06/6-19-star-9.pdf











