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DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.
Kontaktní adresa:
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

Vážení obchodní přátelé,
do rukou se Vám dostává již čtvrté, tentokrát vánoční, číslo firemního zpravodaje, kde najdete informace
o některých našich projektech a především aktuálně vypsané dotační výzvy. V neposlední řadě pak zajímavosti ze života skupiny tří firem – společnosti DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

AKTUALITY:
Zateplení bytových domů IROP ››str. 9
Výzvy MMR a IROP ›› str. 10
Výzvy SFDI ›› str. 11

Úspěšně uzavíráme realizaci vodohospodářských projektů financovaných v rámci OPŽP 2007–2013. Celkové investiční náklady těchto akcí
dosahují více než 1 mld Kč.
›› více na str. 7

Dokončili jsme instalaci navržených
opatření na projektu EPC Litomyšl.
Končí tak jedna fáze nejvýznamnějšího projektu naší společnosti v roce
2015 a začíná další, neméně důležitá
– sledování provozu a vyhodnocování
dosažených úspor.
›› více na str. 12–13

Na každém statku je stále co zlepšovat. I my jsme se přidali do řady žadatelů z Programu rozvoje venkova
a podali jsme dvě žádosti.
›› více na str. 14–15

Zpravodaj

4/2015

Oprava kapliček v Sedloňově

Slovo jednatele společnosti
Vážení přátelé,

Investor:
Obec Sedloňov

ať chceme nebo ne, tak letošní rok se nezadržitelně
blíží ke konci. Nastává čas adventu, kdy bychom si měli
všichni užívat vánočního času se svými blízkými, zamýšlet
se, co se povedlo nebo i nepovedlo.

Dotační program:
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Realizace:
09/ 2015 – 11/ 2015

Rok 2015 byl rokem, kdy naše společnost oslavila
20 let své existence, a byl opět rokem intenzivní práce. Za
dobře odvedenou práci bych rád poděkoval všem svým
kolegům. V tomto roce jsme dokončili dříve zahájené projekty, ale také jsme začali s přípravou projektů do nového
programovacího období. A že to nebude opět jednoduché, se přesvědčujeme hned od samého začátku. V naší
české kotlině je asi zvykem znovu a znovu něco měnit a co
bylo funkční bourat. A nakonec hořekovat, že nás to stojí
spousty peněz, které neustále někde chybí.
Vám všem a Vašim blízkým přeji o vánocích pohodu a klid a v novém roce 2016 vše dobré, především
zdraví, štěstí, spokojenost a pracovní i osobní úspěchy.
Drahoslav Chudoba

Protipovodňová opatření pro obec Sedloňov
Investor:
Obec Sedloňov
Dotační program:
OPŽP
Realizace:
2014-2015

Celkové náklady projektu:
475 820,18 Kč
Dotace:
283 471,00 Kč
Projektový manažer:
Ing. Věra Tošovská

Projekt „Oprava kapličky Panny Marie Sedloňov a kapličky Sedloňov –
Ošerov“ byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj a řešil neutěšený stav dvou sedloňovských kapliček. Dotační prostředky zástupcům
obce umožnily zajistit nezbytné stavební práce spočívající v odstranění
nežádoucí vlhkosti, opravě podlah a obnově zdiva a spárování. Dále došlo
k nahození nových vnitřních omítek (v Ošerově i nové fasády), provedení
nových výmaleb a k nezbytné opravě střech. Celková proměna objektů
byla dovršena osazením renovovaných oken a dveří, díky nimž se kapličkám vrátila jejich dřívější podoba. Na finanční dotaci, díky které proběhla
rekonstrukce kapliček, upomíná nově instalovaná informační cedule.
Původní a nový stav kapličky v Sedloňově - Ošerově.

Celkové náklady projektu:
2 144 851,00 Kč
Dotace:
1 923 496,20 Kč
Projektový manažer:
Bc. Jitka Šimerdová
Obec Sedloňov získala v rámci 58. výzvy Operačního programu Životního prostředí finanční prostředky na realizaci protipovodňových opatření, a to na lokální výstražný systém, bezdrátový rozhlas
a digitální povodňový plán. V rámci projektu bylo rozmístěno 26 kusů bezdrátových hlásičů a 78 kusů
reproduktorů po obci a jejích místních částech Polom a Ošerov. Dále byly instalovány dvě ultrazvukové
sondy pro měření stavu hladin, dvě vodotečné latě a na střechu obecního úřadu byla umístěna nová
siréna. Vytvořený digitální povodňový plán bude základem dat pro rozhodovací činnost při povodňové
situaci a hlásný povodňový systém umožní včasné varování obyvatelstva v rizikových oblastech.
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„Nové technologie pečení využívající
integraci řízení výrobních procesů
a monitoring výroby“
Investor:
BEAS a.s.
Dotační program:
Operační program podnikání a inovace
Realizace:
2009 – 2015
Jak jsme již uvedli v předchozím čísle našeho
zpravodaje, přinášíme nyní podrobnější informace z procesu přípravy, realizace i udržitelnosti projektu, jehož výstupem je nová, moderní pekárna v Choustníkově Hradišti.
Registrační a následně též plná žádost o dotaci byla poskytovateli dotace předložena v roce
2009. Po kladném posouzení předložené žádosti následoval podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Získat územní rozhodnutí a posléze i stavební povolení byl běh na dlouhou trať,
v rámci něhož musel investor překonat řadu
překážek vyplývajících nejen z platných legislativních nařízení, ale též částečně z tvrdého konkurenčního boje místních a regionálních pekáren. Pravomocné stavební povolení a smlouvu
s poskytovatelem dotace se společnosti podařilo získat až v roce 2014. V dubnu téhož roku
pak začala výstavba samotného areálu, který
čítá výrobní halu s administrativní budovou.
V komplexu jsou umístěny nejnovější technologie pečení, z nichž největším je bezesporu
moučné hospodářství vč. mikrosurovin, sil,
dávkování vody a oleje, pšeničných kvasů,
stanice big bag atp. Následuje linka na pečivo,
chléb, pec na pečivo a na chléb. Veškeré upečené produkty se musí zchladit na chladících
spirálách. Výrobní linka je ukončena počítačkou, baličkou a expedičním systémem. Výroba
pečiva byla zahájena v dubnu 2015.
4
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Po podání žádosti o platbu, jež byla předložena
v květnu roku 2015, byl projekt podroben přísné kontrole auditního orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu. Nutno podotknout, že díky
velké profesionalitě všech zúčastněných po
celou dobu přípravy a realizace projektu nebyly ze strany auditního orgánu shledány žádné
nedostatky. Další hloubková kontrola projektu
proběhla v říjnu letošního roku. Tentokrát se
však jednalo o kontrolu ze strany Ministerstva
financí, kontrolní tým byl složený z osmi lidí.
Není bez zajímavosti, že auditní šetření bylo
vyvoláno na základě udání. Audit probíhal
přímo v prostorách nové pekárny a místní šetření trvalo celý týden. Závěry prozatím nejsou
známy. Každopádně již teď víme, že výsledky
šetření musí Ministerstvo financí na základě
interních pokynů postoupit i přímo Evropské
komisi. Jak vidno, důsledná kontrola se netýká
pouze projektů veřejných, ale stejným metrem
je měřeno i záměrům podnikatelským, a to
i přesto, že výše dotace je ve většině případů
oproti veřejným projektům nepoměrně nižší.
Díky důsledné administraci a dokladování však
pevně věříme, že i tento audit neshledá žádné
nedostatky a budou tak zpochybněny veškeré
spekulace o neoprávněném použití dotačních
prostředků EU.
Ing. Miroslava Zemanová
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Nákup lesní techniky pro Kolowratovy lesy
Investor:
Kolowratovy lesy s.r.o.

Investor:
Josef Slavíček

Dotační program:
Program rozvoje venkova

Dotační program:
Operační program Životní prostředí

Realizace:
03/2016 – 11/2016

Realizace:
2014-2015

Celkové náklady projektu:
3 730 000,00 Kč

Celkové náklady projektu:
2 275 977,00 Kč

Dotace:
1 865 000,00 Kč

Dotace:
1 776 517,00 Kč

Projektový manažer:
Ing. Věra Tošovská

Projektový manažer:
Ing. Michal Klouda

V říjnu 2015 byl ukončen první příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi úspěšné
projekty, které budou v rámci operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství podpořeny
z prostředků EU, patří i námi připravený a zpracovaný projekt s názvem „Pořízení lesní techniky pro
Kolowratovy lesy“. Předmětem projektu je nakoupení UKT traktoru s lesnickou nástavbou, rozmetadla
na posypy, příkopové frézy, traktorového sklápěcího vleku a štípacího stroje. Díky pořízení této šetrné
lesní techniky dojde k racionalizaci obhospodařování lesů a také k posílení jeho hospodářského využití.

Revitalizace požární nádrže v Semechnicích
Investor:
Obec Semechnice
Dotační program Královéhradeckého kraje:
Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží
Realizace:
9/2015 – 12/2015
Celkové náklady projektu:
861 520,00 Kč
Dotace:
336 000,00 Kč
Projektový manažer:
Ing. Věra Tošovská
Cílem tohoto projektu bylo obnovení a zajištění „návesní“ vodní nádrže z roku 1976 v obci. Nádrž leží
v záplavovém území, a proto je její hlavní funkce, akumulace srážkových vod, velmi důležitá. V rámci
realizace projektu byl u nádrže vybudován nový požerák s výpustným a nápustným potrubím a bylo sem
umístěno nové schodiště. Břehové stěny byly obnoveny kamennou rovnaninou, vrchní hrana nádrže
byla zasypána zeminou. Blízké okolí nádrže bude osázeno křovinami a dřevinami a doplněno lavičkami.
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Záměrem pana Slavíčka byla výstavba malé vodní nádrže v katastrálním území Janovičky. V rámci realizace akce byla vybudována malá vodní nádrž, došlo k revitalizaci vodního toku a vytvoření tůní. Podél
toku byla provedena doprovodná výsadba dřevin (ze stromů např. javor klen, jedle bělokorá, olše lepkavá, jeřáb ptačí a z keřů bez černý, vrba nachová, vrba pětimužná).
Cílem projektu byla optimalizace vodního režimu území, zejm. pak zvýšení retenční schopnosti krajiny
a revitalizace místní vodoteče.

Ukončené vodohospodářské projekty
Ke konci letošního roku jsme úspěšně ukončili realizaci vodohospodářských projektů z programovacího období 2007-2013 Operačního programu Životní prostředí bezmála za 1,055 mld. Kč.
• Kanalizace Benátky
• Kanalizace Dolní Třešňovec
• Kanalizace Běstovice
• Kanalizace a ČOV Brandýs nad Orlicí
• Kanalizace Nasavrky – II. etapa
• Kanalizace Černá u Bohdanče
• Čisté Labe z Jaroměřska II. a III. etapa
• Úprava vody Choceň
• Skupinový vodovod Holicko
• ČOV a kanalizace Rožnov u Jaroměře
• Kanalizace a ČOV v obci Hajnice
• Kanalizace Hronov Zbečník
• Intenzifikace ČOV Městec Králové
• Dokončení odkanalizování Chleby a Draho
• Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč – II. etapa
• Intenzifikace ČOV Letohrad a kanalizace Letohrad
www.dabona.eu
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Zákon o zadávání veřejných zakázek 2016
Základní informace v kostce

• zákon bude mít nový název;
• vstoupí v platnost nejdéle od 18. 4. 2016 tak, aby nebylo ohroženo čerpání dotací z EU a byly splněny
závazky ČR vůči EU;
• snaží se o procesní zjednodušení, bude vyhotovena metodika MMR, která zadavatele provede administrací zakázky;

Základní změny oproti současnosti:

• nebude povinností (ale možností) zveřejňovat oznámení předběžných informací u zakázek zadávaných v otevřeném řízení, což zkrátí lhůty o 30 dnů;
• možnost vyloučit uchazeče, který se zadavateli v minulosti neosvědčil;
• navrácení ekonomické kvalifikace – možnost požadovat obrat za poslední 3 účetní období;
• možnost (nikoliv povinnost) nejdříve nabídky vyhodnotit, a poté posoudit kvalifikaci pouze u vítězného uchazeče;
• možnost doplnění nabídky i v případě chybějících dokladů, které dříve doplnit nešlo (např. rozpočet,
seznam subdodavatelů atd.);
• MMR chce také u některých typů tendrů zakázat vybírání vítěze pouze podle nejnižší ceny, respektive
zavádí více povinných hodnoticích kritérií;
• veřejným institucím bude umožněno zadávat zakázky na právní služby při soudních a správních sporech bez výběrového řízení.
Michaela Vaňková, manažer veřejných zakázek

Aktuality:
Zateplení bytových domů z Integrovaného
regionálního operačního programu
V prosinci 2015 bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o podporu na zateplení bytových domů. Žadatelem může být vlastník bytového domu s více jak 4 bytovými jednotkami. Bude možné podpořit
rekonstrukce bytového domu za účelem snížení energetické náročnosti na území ČR, mimo hl. m. Prahy.
Termín podání žádostí: 12/2015 - 11/2016

Podporováno bude:
• Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov
• Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
• Přechod na šetrné, ekologické zdroje

PENB nebo EA?

Kotlíková dotace

Máte zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo energetický audit (EA)?
Kdy potřebujete PENB?
• prodáváte-li budovu nebo její část;
• pronajímáte-li budovu nebo její ucelenou část od 1. 1. 2016
• při pronájmu bytových jednotek od 1. 1. 2016 (u družstevních bytů i SVJ);
• při výstavbě nové budovy;
• provádíte-li větší změnu již dokončené budovy;
• u všech budov užívaných orgány veřejné moci nad 250 m2
energeticky vztažné plochy.
(v obou posledních případech se PENB předkládá při podání
žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením nebo ohlášení stavby)
Kdy potřebujete Energetický audit?
• má-li budova nebo energetické hospodářství celkovou
průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kaledářní roky vyšší než je 35 000 GJ za rok;
• jste-li velký podnik (pokud tedy nemáte zaveden a certifikován systém environmentálního managementu).
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Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
Dne 1. listopadu 2015 vyhlásilo MMR výzvy pro příjem žádostí o dotaci na podporu bydlení, cestovního ruchu a obnovu a rozvoj venkova. Žádosti budou přijímány do 15. ledna 2016.

Národní program podpory cestovního ruchu

• Vybudování odpočívadel, cyklotras, naučných stezek, center služeb pro turisty
• Zpřístupnění významných atraktivit cestovního ruchu
• Vytvoření navigačních a informačních systémů pro osoby ZTP
• Pořízení parkovacích domů pro kola

Národní program podpory bydlení

• Regenerace sídlišť
• Vybudování pečovatelských a vstupních bytů, výstavba Komunitních domů pro seniory
• Výměna olověných rozvodů
• Bytové domy bez bariér

Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3000 obyvatel)
• Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
• Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
• Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
• Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
• Podpora obnovy místních komunikací

Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Výzvy Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI)
SFDI zahájilo příjem žádostí na opatření zaměřených na úpravu dopravní infrastruktury pro rok 2016.

Výstavba a údržba cyklistických stezek
• příjem žádostí do 20. ledna 2016

Zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy (nasvětlení přechodů, bezbariérové úpravy nástupišť, protismyková opatření, dopravní značení, bezpečnostní prvky na vozovce aj.)
• příjem žádostí do 15. ledna 2016.

DABONA-tour 2015
Již pátý ročník firemního cyklovýletu se uskutečnil začátkem měsíce října a i přes naše panující obavy
z nastupujícího podzimního období nás počasí mile překvapilo. Trasa byla zvolena nenáročná, aby se bez
větších obav mohli zúčastnit skutečně všichni.
Z Rychnova jsme vyrazili do Častolovic a dále krásnou projížďkou podél řeky Orlice do Záměle a Potštejna. Zde jsme se po malém občerstvení rozdělili na dvě skupiny se společným cílem na Venclově statku
v Javornici. Tady nás čekalo další milé občerstvení (proto to nakonec děláme, že ano ), za které tímto
zároveň rodině Chudobových moc děkujeme.
Petra Brandejsová

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy
• příjem žádostí do 31. března 2017

Územní plány ORP

• příjem žádostí do 31. března 2017

Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání
• příjem žádostí do 30. června 2017

Kybernetická bezpečnost
• příjem žádostí do 30. června 2017

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
• příjem žádostí do 30. června 2018

Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie
• příjem žádostí do 1. prosince 2017

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
• příjem žádostí do 31. března 2016
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O projektu

Aktuality
• Realizace základních opatření v Litomyšli dokončena

• Projektování zdrojů tepla a
topných systémů

V Litomyšli byla ukončena téměř rok
trvající realizační fáze projektu EPC: Za
tuto dobu bylo mimo jiné instalováno
1 244 kusů nových svítidel veřejného
osvětlení, instalováno 771 počítačem
řízených hlavic na otopných tělesech,
zmodernizováno 5 kotelen a vyměněny
2 vzduchotechnické jednotky.

Modernizace, rekonstrukce či výstavbu
zdrojů tepla a otopných soustav neprojektujeme pouze v rámci projektů EPC.
Máme zkušenosti zejména s menšími
zdroji tepla (plynovými kotelnami, tepelnými čerpadly), ale nebojíme se ani
větších výzev. Jednou takovou výzvou
jsou projekční práce na rekonstrukce
zdroje tepla v Praze o výkonu 10,5 MW.

Dokončení základních opatření je sice důležitým milníkem, ale ta hlavní práce pro nás i provozovatele
jednotlivých objektů teprve začíná. Zejména zahájení topné sezony neposkytuje prostor pro oddech.
S uživateli postupně řešíme nastavení a optimalizaci funkce nových zařízení, je zahájeno sledování provozu, jeho optimalizace a vyhodnocování dosažených úspor. Tato část projektu nebývá nikdy
jednoduchá a i proto si touto cestou dovolujeme poděkovat všem, kteří se na projektu EPC Litomyšl
podílejí.

• Předpokládané přínosy modernizace veřejného osvětlení
ověřeny
V rámci výměny svítidel veřejného
osvětlení byl na místě ověřen skutečný
stav každého jednotlivého světelného
bodu (kolega Locker se dost nachodil),
došlo ke zpracování projektové dokumentace, instalaci nových LED svítidel,
naprogramování světelného toku dle
místa instalace a nastavení režimu nočního stmívání.
Teprve po kompletním dokončení těchto prací je možné soupis porovnávající příkon soustavy veřejného
osvětlení před modernizací a po ní považovat za konečný a odpovídající skutečnosti. Pro nás i město
Litomyšl je skutečně pozitivní informací, že se původní předpoklady podařilo nejen naplnit, ale dokonce
překonat. Díky instalaci nových LED svítidel město sníží roční náklady na provoz veřejného osvětlení
o 54%, a to navíc při navýšení komfortu – již nebude nutné v nočních hodinách vypínat každé druhé
svítidlo! Toto opatření je nahrazeno možností snížit výkon každého instalovaného svítidla v předem
stanoveném čase.
12
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V rámci projekčních prací jsme i díky projektům EPC zvyklí na komplexní služby, zastupování investora
v jednání s dotčenými orgány státní správy a zejména na optimalizaci návrhu projektovaných opatření.
Snažíme se navrhovat řešení nejen s ohledem na pořizovací náklady, ale zejména s ohledem na náklady budoucí – provozní. Dle našich zkušeností se vyplatí věnovat optimalizaci návrhu dostatečnou
pozornost, protože o efektivitě investice rozhodují náklady celého životního cyklu, nikoli pouze náklady
pořizovací.

• Novinky v oblasti EPC
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií přinesla celou řadu změn.
Některé z nich se významně dotýkají
také energetických služeb a příslušné
vzorové smlouvy o energetických službách pro veřejné zadavatele.

Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR ve spolupráci s právní kanceláří provedla analýzu změn
v zákoně o hospodaření energií a upravila vzorovou smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem tak, aby byly požadavky novely zákona zohledněny. Upravenou vzorovou smlouvu
a ostatní novinky v oblasti EPC a energetických služeb obecně je možné nalézt na stránkách www.apes.
cz nebo kontaktujte pracovníky D-energy s.r.o.

www.d-energy.cz
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Společnost D-agro s.r.o. podala v prvním kole příjmu
žádostí z Programu rozvoje venkova dvě žádosti o dotaci. Obě tyto žádosti byly úspěšné. První z nich byla
podána v rámci operace Investice do zemědělských
podniků. D-agro s.r.o. tak žádala o finance na novou baličku senáže a na dodávku technologií včetně drobných
stavebních úprav stáje na Bělé. Do těchto upravených
prostor pak bude moci být umístěno další plemeno
masného skotu.

Máme za sebou také první porážku býka ze skotu Highland. Ke zpracování tohoto masa bude
použito nové vybavení naší bourárny a prodejny
ze dvora na Venclově statku v Javornici. Již nyní
se těšíme na další, která nás čeká v prosinci.

Druhá žádost o dotaci byla podána do operace Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Žádost
se týkala vybavení prodejny ze dvora a nákupu strojů,
potřebných k bourání a expedici masa. V rámci tohoto
projektu jsme pořídili pásovou pilu na kosti, vakuovou
baličku, která umožní zachování čerstvosti masa a vážní a etiketovací zařízení pro expedici masa zase zajistí
přesné označování původu masa podle platných norem.
14
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První zákaznicí, která si u nás maso objednala,
byla paní Mirka Dvořáková z Javornice. Velmi
nás to potěšilo a k zakoupenému masu obdržela malý dárek. Paní Dvořákové přejeme, ať jí
maso spolu s dobrým vínem chutná!

Díky letošnímu enormně suchému létu jsme zahájili hydrogeologický průzkum pro vybudování
vrtu, který bude zásobovat celé naše hospodářství pitnou vodou. Tak budeme mít zabezpečený
dostatek vody i pro další případná suchá léta.
www.d-agro.cz
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