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Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje přistoupení města do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem formuláře k přistoupení dle 

přílohy č. 2 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic souhlasí s návrhem usnesení v předloženém znění.  

 

Důvodová zpráva: 

V oblasti udržitelné energie a klimatu existuje v rámci EU tzv. Pakt starostů a primátorů, který je 

iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického 

balíčku v roce 2008. 

Cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke: 

 snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030; 

 zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. 

Toho dosahují prostřednictvím: 

 úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 

zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení; 



 vhodných adaptačních opatření. 

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu 

schválí městské zastupitelstvo, které současně pověří primátora podpisem formuláře o přistoupení, 

který následně zašle kanceláři Paktu. 

  

Představení paktu včetně závazků - příloha č. 1 

Formulář o přistoupení - příloha č. 2 

Podrobné detailní informace na stránce:  

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu 

  

Přistoupením k Paktu městu vzniká hlavní povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro 

udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"), který 

obsahuje: 

 výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, 

včetně dlouhodobé vize do roku 2030; 

 analýzu zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností 

a opatření na zvýšení její odolnosti. 

Tyto plány se pohybují v částkách 500 tisíc až 1 mil. Kč. Doba zpracování je cca 12 měsíců. 

Vzhledem k tomu, že město zpracovává adaptační strategii na změnu klimatu, tak částka by zřejmě 

byla nižší.  

Pro tvorbu plánu existuje 144 stránkový manuál (How to develop a suistainable energy action plan), 

který je třeba dodržet, aby SECAP byl posléze schválen.  

Je tam určitá struktura - Řídící výbor a aspoň jedna pracovní skupina, zapojení občanů a stakeholderů, 

rozpočet, předpokládaná úspora apod. 

Pro tvorbu SECAPu je nutné připravit vstupní emisní inventuru (BEI) včetně komplexního přehledu 

energetických parametrů v oblastech, které chceme řešit, např. bytový fond, obecní majetek, terciární 

sektor, doprava apod. a stanoví se od kterého roku vlastně těch 40 % úsporu emisí CO2 se bude 

počítat. Nejlépe od roku 1990. 

  

Pro tvorbu SECAPů bývá vypsána podpora. Aktuálně je do 30.7. otevřena výzva NPŽP (Národní 

program Životní prostředí) - výzva 7/2020 – příloha č. 3 

V České republice je 26 signatářů, z toho dvě místní akční skupiny. Z měst je to např. Praha, Brno, 

Ostrava, Olomouc, Liberec, Písek, Litoměřice… 

Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře 

Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na 

webu Paktu a širší možnosti jejich financování. 

Pro zpracování žádosti o dotaci obdrželo město nabídku společnosti ASITIS s. r. o. ve výši 19 500 Kč. 

  

Jde o politické rozhodnutí města, které povede k určitému směřování k ekologizaci i implicitně 

k lepšímu prosazení Zelené dohody pro Evropu (Green Deal for Europe), která by měla občanům a 

společnostem v Evropské unii zajistit přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. 

  

Rada města Přerova tuto záležitost projednala na své 63. schůzi 26.05.2021 a přijala usnesení 

č. 2291/63/5/2021 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přistoupení města do Paktu starostů a 

primátorů pro udržitelnou energii a klima dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského 

podpisem formuláře k přistoupení dle přílohy č. 2 

3. pověřila Odbor řízení projektů a investic podáním žádosti o dotaci na aktivity dle Národního 

programu Životního prostředí (NPŽP), výzvy č. 7 Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, 

za podmínky přistoupení města do Paktu. Žádost bude zpracována externím zpracovatelem. 

  

  

Přílohy: Představení Paktu včetně závazků - příloha č. 1 



Formulář o přistoupení - příloha č. 2 

Výzva NPŽP 7/2020 - příloha č. 3  

 

 


