
     Opravu kotelen řeší vedení města  minimálně 2 roky společně s Energetickou agenturou Zlínského 

kraje. Po dobu těchto 2  let byla slibována dotace státem na opravu kotelen systémem  plyn – plyn, 

ale bohužel k vyhlášení této dotace nedošlo. Byla vždy vyhlášena pouze  dotace na systém  tuhá 

paliva – plyn. Proto vedení v roce 2015 začalo řešit opravu kotelen v Karolince bez dotací, z vlastních 

prostředků.  Počátkem roku 2016 byl vyřizován úvěr ve výši 20 milionů Kč. Vzhledem k dobrému 

finančnímu zdraví město tento úvěr získalo s tím, že je uzavřen na 8 let s možností předčasného 

splacení.  Zastupitelstvem města Karolinky byl schválen v červnu 2016 a první splátky  budou 

započaty v 1/2017. 

     V únoru 2016 se začalo pracovat na projektu kompletní opravy kotelen v Karolince. Vzhledem 

k tomu, že je spousta bytových domů zateplena a hlavně, aby se zrušily tepelné rozvody v zemi, ve 

kterých jsou největší ztráty,  začal se  projekt  zpracovávat tzv. decentralizací, tj. vytvoření malých 

domovních kotelen, připojených na jednotlivé domy a vytvoření nového samostatného připojení, 

pokud to jde.  Pokud by zůstaly rozvody v zemi, použilo by se předizolované potrubí.   

      Vše se musí ale zpracovávat a soutěžit jako celek. Je vyřizováno stavební povolení pro vybudování 

nových domovních kotelen, dále pak připojení nových odběrných míst  a povolení na výkopové práce. 

Na vše je zpracováván rozpočet, bude vyhlášeno  výběrové řízení. 

       Ve zkušebním provozu stávajících  kotelen, které se uváděly do provozu před topnou sezonou, 

však  došlo dne 31.8.2016  k neočekávané  havarijní situaci kotelny Na Oboře a Sklářské 63, které se 

staly neprovozuschopnými.  Z toho důvodu byly z celého zpracovávaného projektu tyto kotelny  

vyňaty  a vedení města začalo okamžitě tuto situaci řešit.  

 

Dne   5.9.2016 byly osloveny firmy na zpracování projektové dokumentace opravy kotelen.  

Dne 19.9.2016 byla RMK schválena firma PRODIG-TCV s.r.o. Ratiboř na zpracování projektové  

                           dokumentace. 

Dne 20.9.2016 byla s touto firmou uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace. 

Dne 22.9.2016 byl dle smlouvy předložen rozpočet na kotelnu C 1 / Obora a  C 11 / Sklářská /. 

Dne 22.9.2016 byla podána výzva na fi.  HANUŠ-PEGAS s.r.o., Vsetín na realizaci kotelen. 

Dne 23.9.2016 byla  předložena firmou HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín  cenová nabídka na C 1 a C 11. 

Dne  23.9.2016 RMK schválena Smlouva na realizaci pro fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín. 

Dne  24.9.2016 byla podepsána smlouva mezi městem a fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín. 

Dne   5.10.2016 byly dovezeny kotle 3 ks x 310 kW z Německa pro Oboru, mezitím se realizovala  

                              kotelna  na Sklářské 63. 

Dne  19.10.2016 v 11.48 byl uveden do provozu kotel č. 1 a následně do večera i kotel č. 2 a 3. 



Běžná realizace kotelny v rozsahu prací Na Oboře činí 2 – 3 měsíce. Firma HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín 

tuto kotelnu zvládla dodat a zprovoznit za 14 dnů, za což ji náleží naše poděkování. 

Na závěr rekapitulace nákladů:      

C 1 / Obora/ -                3 731 523,-    Kč vč. DPH    fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. – materiál a realizace 

                                              35 243,67 Kč vč. DPH    MBP Karolinka – přípravné práce 

C 11 / Sklářská /            1 377 195,-    Kč vč. DPH    fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o.  – materiál a realizace 

                                              44 650,21 Kč vč. DPH     MBP – přípravné práce 

Kotelna  C 1   / Obora /          -     3 766 766,67   Kč   včetně DPH 

Kotelna  C 11 / Sklářská /      -     1 421 845,21    Kč  včetně DPH  

 


