ZÁPIS
z online jednání Programového výboru MAS
č. 2021-01 dne 22.1. 2021
Přítomni: dle prezenční listiny a printscreenu obrazovky z online jednání, které proběhlo
přes odkaz https://meet.google.com/ioh-qeyj-ibz.
Průběh jednání:
1) Jednání Programového výboru bylo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci
spojenou s nákazou COVID-19, zejména pak s ohledem na vyhlášený nouzový stav na
základně unesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 391 a nevhodnost prostor kanceláře MAS
pro osobní jednání svoláno online. Jednání zahájil předseda MAS Bc. Zdeněk Drašnar v
11:05 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je
v počtu 8 přítomných usnášeníschopný. Dále Mgr. Mervartová představila přítomným
následující pokyny pro hlasování v rámci placené verze GSUITE - Google Meet:
- hlasování proběhne v nástroji Google Meet, prostřednictvím funkce "Dotazy" - "Dát
hlas"
- pro jakékoliv připomínky, náměty, podněty využijí účastníci jednání funkce "Chat" či
tlačítko "Přihlásit se o slovo"
- záznam z jednání/hlasování vygeneruje Google Meet, Kancelář MAS zachycuje průběh
jednání pomocí PrintScreen
Přítomným byl představen program jednání, který byl následně schválen.
Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Projednání komunitní energetiky
3. Závěr
Usnesení č. 21/PV-01/001
Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.
Následně byla zapisovatelem zvolena J. Mervartová, ověřovateli Alena Křížová (Obec
Deštné v Orlických horách) a Bc. Zdeněk Drašnar (osoba zastupující předsedu MĚSTYS
NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce).
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Usnesení č. 21/PV-01/002
Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Janu Mervartovou,
ověřovateli Alenu Křížovou (Obec Deštné v Orlických horách) a Bc. Zdeňka
Drašnara (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu
funkce).
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.
2) V druhém bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s příležitostí zapojit
MAS do komunitní energetiky a rozšířit tak finanční příjmy MAS a etablovat se v novém
perspektivním oboru. Bližší inforamce viz prezentace v příloze tohoto zápisu.
Usnesení č. 21/PV-01/003
Programový výbor MAS-Pv souhlasí s předložením projektového záměru do
Výzvy k předkládání projektových záměrů vyhlášené SFŽP v rámci Programu 2
RES+ Modernizačního fondu ČR.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO

3) Na závěr Mgr. Mervartová a Bc. Drašnar poděkovali všem přítomným za účast a
v 11:45 h. ukončili online jednání.

V Dobrušce dne 22. ledna 2021

Zapsala:

podepsal
Mgr. Jana Digitálně
Mgr. Jana Mervartová
2021.01.25
Mervartová Datum:
16:12:04 +01'00'

………………………………………………….
Mgr. Jana Mervartová
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Ověřovatelé:

Alena
Křížová

Digitálně podepsal
Alena Křížová
Datum: 2021.01.25
16:54:43 +01'00'

………………………………………………….
Alena Křížová

Zdeněk
Drašnar

Digitálně podepsal
Zdeněk Drašnar
Datum: 2021.01.26
15:56:27 +01'00'

………………………………………………….
Bc. Zdeněk Drašnar
Osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce
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PROGRAM ONLINE JEDNÁNÍ PV
MAS-Pv dne 22.1.2021

➢1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele
a ověřovatelů
➢2. Projednání komunitní energetiky
➢3. Závěr

2)

Komunitní energetika

- v současné době se naskytla velká příležitost, jak rozšířit finanční příjmy
MAS a etablovat MAS v novém perspektivním oboru

Modernizační fond v České republice
- prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a plní roli
zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu
- alokace: celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných
cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun (=15,6 % celkových prostředků
Modernizačního fondu EU)
- čerpat prostředky bude možné v následujících 10 letech 2021 - 2030
- první ostré výzvy z Modernizačního fondu budou vypsány v prvním čtvrtletí roku 2021,
další výzvy v průběhu následujících 10 let
- implementace Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných
programů

2)

Modernizační fond ČR

➢Program 2 RES+
- SFŽP vypsal předregistrační Výzvu k předkládání projektových záměrů, který bude
disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč
- termíny: zahájení příjmu žádostí 30. 11. 2020 a ukončení 1. 2. 2021 do 12:00 hod.
- předmět dotace: výstavba fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren,
geotermální zdroje a akumulační systémy, tedy obnovitelné zdroje použitelné
- žadatelé: fyzické osoby, firmy, samosprávy a obecně jakékoliv subjekty – stávající či
budoucí držitelé licence na výrobu elektřiny (podmínka konečného vyplacení dotace)
- výše investičního záměru: bez finančního omezení

- nejedná se však o dotační žádost jako takovou, ale o pouhou indikaci našeho zájmu, proto
je podání žádosti nezávazné, avšak je nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci v
rámci ostré výzvy

➢ Program 8 - na tuto předvýzvu bude navazovat výzva určená na podporu vzniku
komunitních energetických společenství založených za účelem uspokojení energetických
potřeb

2)

Příprava projektového záměru MAS

- odhad potenciálu fotovoltaických elektráren na našem území dle zkušeností MAS Opavsko
- celkový potenciál všech OZE (včetně větrných, vodních, bioplynových aj) se dá odhadnout
na 1 kWp/1 obyvatele ( území MAS POHODA cca 32 000 obyvatel v 35 obcích)
- pro vyplnění Formuláře projektového záměru volíme 40% tohoto potenciálu, tj. 400 kWp
výkonu FV elektráren/1000 obyvatel MAS a k tomu 240 kWh kapacity baterií/1000 obyvatel
- měrné náklady na fotovoltaiku: 30 000,- Kč/kWp, dotace podle typu žadatelů od 60 – 80 %

- měrné náklady na baterie: 25 000,- Kč/kWh, dotace podle typu žadatelů od 60 – 80 %
- navrhovaný instalovaný výkon elektrické energie z OZE: 13 MW
- očekávaná roční výroba elektrické energie z OZE: 15 000 MWh
- navrhovaná kapacita akumulace elektrické energie vyrobené z OZE: 7,8 MWh
- výstavba nového obnovitelného zdroje elektrické energie: 390 000 000 Kč
- systém akumulace elektrické energie: 195 000 000 Kč
- PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ MAS POHODA venkova, z.s.: 585 000 000 Kč

2)

Příprava projektového záměru MAS

- technicky lze určit, že na každých 10 m2 vhodných střech a ploch lze instalovat FVE o
výkonu 1 kW + je vhodné do budov instalovat baterie s kapacitou 1 kWh
- vhodné jsou především plochy orientované od jihovýchodu po jihozápad, tj. střechy i fasády
veřejných budov (radnice, školy, tělocvičny, kulturní domy, domy seniorů apod), průmyslových
a zemědělských objektů (stáje, sklady, továrny, obchody, parkoviště) a dalších objektů
(vodojemy, ČOV, rekultivované skládky, parkoviště, odpadové dvory, protihlukové stěny…)
- přednost mají objekty s vysokou a pravidelnou spotřebou v letním období – ideální jsou
chladírny, výrobní haly, školky, obchody, kuchyně
- formulář vyplněn jménem MAS a pod jejím IČ, jde o předregistraci za účelem rezervace
finančních prostředků, ale definitivní žádost bude podávat skutečný investor – FO, PO, obec,
zemědělec, podnikatel, spolek, církev apod svým jménem a pod svým IČ

- komunitní energetická společenství zatím nejsou v naší legislativě – proces cca na 2 roky
- pokud nepodáme projektový záměr jako zástupci venkova, může se stát, že celý objem
financí si zarezervují jiné subjekty než venkov - cílem je vytvořit rezervaci min. 1⁄4 celkové
alokace pro malé subjekty do venkova a ne pouze pro velké společnosti

Návrh Usnesení č. 21/PV-01/003
Programový výbor MAS-Pv souhlasí s předložením projektového
záměru do Výzvy k předkládání projektových záměrů vyhlášené
SFŽP v rámci Programu 2 RES+ Modernizačního fondu ČR.

Děkujeme Vám za pozornost!

