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Staré Křečany, dne 20. 10. 2020

Indikativní nabídka – rekonstrukce VO formou služby
Předkládám na 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce indikativní nabídku od ČEZ ESCO na
rekonstrukci venkovního osvětlení formou služby. Jedná se o možnost modernizace veřejného
osvětlení pro obce, které nemají dostatek financí pro rozsáhlé rekonstrukce VO. Cílem je
nahrazení stávající zastaralé technologie osvětlení a nahradit stávající výbojková svítidla za
LED svítidla s nižším výkonem na základě aktuálního rozmístění a roztečí svítidel v poměru
1:1 tak, aby byla zachována bezpečnost a viditelnost v nočních hodinách.
Nabídka obsahuje demontáž stávajícího osvětlení a instalace nového LED osvětlení (309
kusů), revize, mechanizace, doprava, podružný materiál (úchytky), servis a záruka po dobu 10
let.
Cenová nabídka na tuto výměnu svítidel je ve výši 3 283 719,- Kč vč. DPH s možností roční
splátky 328 372,- Kč vč. DPH. Následně bychom platily roční náklady na správu, údržbu a
poruchy včetně elektrických energií ve výši 341 079,47,- Kč/rok. V současné době platí obec
ročně za elektrickou energii pro provoz veřejného osvětlení 342 524,94,- Kč/rok. Z toho tedy
vyplývá, že obec uspoří na provozních nákladech včetně elektrické energie.
Domnívám se, že se jedná pro obec o velmi lukrativní nabídku. Obec nebude vázaná žádnými
podmínkami dotace. Navíc dle zpracované studie z roku 2016, se tato rekonstrukce finančně
pohybuje kolem 10-15 mil. Kč. Je však jasné, že současná indikativní nabídka nereaguje na
připadnou výměnu některých rozvodů a stavu sloupů a celkový rozpočet se bude lehce měnit
(dle zpracovatele nabídky však v maximálně v řádech jednotek procent). Mimo střed obce se
veřejné osvětlení nachází na sloupech ve vlastnictví ČEZ. Součástí nabídky není střed obce,
na který obec bude žádat o dotaci.
Po zastupitelstvu v tuto chvíli požaduji reakci, zda se máme touto indikační nabídkou zaobírat
a pověřit firmu ČEZ ESCO, aby provedla měření odběru v terénu na rozvaděčích RVO. Tím
si ověří reálná čísla a tím mohli nabídku překlopit nabídku do ostré nabídky současně
s návrhem smlouvy o dílo.
Příloha: nabídka společnosti ČEZ ESCO
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Křečany bere na vědomí indikativní nabídku od společnosti ČEZ
ESCO na rekonstrukce VO mimo střed obce formou služby.
a) Zastupitelstvo obce má zájem o rekonstrukci VO formou služby od společnosti ČEZ
ESCO a žádá o předložení nabídky společně s návrhem smlouvy.

