MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

Bod programu:

7

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Oddělení podpory rozvoje řízení města

Zpracoval:

Bc. Alena Macháčková

Název bodu:

Podání žádosti o dotaci - Zelená střecha

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci 119. výzvy Operačního programu Životní prostředí a
spolufinancování akce ve výši min. 15% způsobilých nákladů akce.
T: 12. 12. 2019
O: Bc. A. Macháčková

2. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtové opatření na přípravu akce:
a) odd.§ 3613
b) odd.§ 3613
c) odd.§ 3419

pol. 6121
pol. 5169
pol. 6322

orj 7
orj 7
orj 5

org 10 19063 000000
org 92 19063 000000
org 10 19028 003300

+ 130.000 Kč
+ 100.000 Kč
- 230.000 Kč

ad a) výdaje na akci „Zelená střecha na budově autobusového nádraží“ – projektová
dokumentace, inženýrská činnost
ad b) výdaje na administraci dotace
ad c) snížení výdajů na investiční příspěvek Sokol Hranice rekonstrukce Sokolovny
T: 17. 10. 2019
O: Ing. V. Zemek

Důvodová zpráva:
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 119 v rámci Operačního programu Životní
prostředí s možností dotace 85% způsobilých nákladů akce na výstavbu zelených střech.
Město Hranice zhodnotilo možnosti budov ve vlastnictví města a pro realizaci pilotního
projektu, výstavba zelené střechy, vybralo budovu autobusového nádraží z důvodu, že tato
buduva již má střechu v havarijním stavu a její oprava v hodnotě 500 000,- Kč by byla v
následujícím roce nutností. V rámci výstavby zelené střechy si tedy může město Hranice tyto
náklady pokrýt a zároveň tak pro Hranice získat novu zkušenost.
Zelená střecha nám dává širokou škálu přínosů a výhod. Je krásná, funkční a dokonce nám
pomáhá šetřit peníze. Zelené střechy chrání hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními
výkyvy, kroupami, klimatickými vlivy a tím prodlužují její životnost. Teplotní rozdíl mezi
povrchem běžné krytiny a zelené střechy v běžném letním dni dosáhne běžně i 20°C.
Zelené střechy dokážou zachytit dešťovou vodu, čímž odlehčují kanalizačnímu řádu a
součastně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazují a zvlhčují
své okolí. Tím také zelené střechy výrazně přispívají k ochlazení budovy v létě. Díky zelené
střeše si můžeme vytvořit zelenou oázu ve středu rozpáleného města.
Předpokládané realizační náklady akce jsou max. 2 mil. Kč. Zelená střecha bude přístupná
pro veřejnost a bude na ni vytvořeno také zázemí pro cestující (schodiště na střechu,
zábradlí, lavička, zastřešení, cestičky, ukázková bezúdržbová zeleň vhodná pro zelenou
střechu). Prostor bude využit také pro umístění kamery městské policie. Akce by byla
realizována pouze v případě přidělení dotace s termínem výstavby 03-06/2021.
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