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Zpravodaj
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 tento rok již čtvrté, vánoční číslo ﬁremního zpravodaje, kde najdete informace o
některých našich projektech a především aktuálně vypsané dotační výzvy. V neposlední řadě pak zajímavos
ze života skupiny tří ﬁrem – společnos DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

AKTUALITY:
Dotace na domovní čis rny odpadních vod
›› více na str. 5
Podnikatelské subjekty mohou využít dotaci z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
›› více na str. 7

Nové čtyřmístné kabinky lanové dráhy
na Sněžku zajišťují dostupnost naší
nejvyšší hory již tře m rokem.
Rekonstrukce lanové dráhy probíhala
v letech 2012 - 2014 díky ﬁnanční dotaci z prostředků EU a státního rozpočtu.
›› více na str. 5

Necelé 3 měsíce po schválení dodatečných opatření v Hronově již připravují
teplo efek vněji, šetří energii i provozní náklady – modernizace 4 kotelen
byla dokončena.
›› více na str. 12

D-AGRO

Přicházející zima se neomylně ohlásila
a první sněhovou nadílku máme za
sebou. Ale ani nadcházející zimní období pro nás neznamená čas zahálení.
Pilně pracujeme na zlepšení podmínek
v našem hospodářství…
›› více na str. 15
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Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené dámy a pánové,
ať chceme nebo ne, rok 2016 se nezadržitelně blíží ke svému
konci.
Já osobně beru tento končící rok za rok změn, který nebyl
zrovna jednoduchý. Složitou situaci v oblas přípravy a realizace projektů si vysvětluji m, že se dokončovalo minulé plánovací období a investorům nezbýval prostor pro řešení
nových projektových záměrů. Na lepší časy se začalo blýskat
v posledním čtvrtle tohoto roku, kdy se podařilo nové
inves ční akce „rozhýbat“. V novém roce nás tak čeká mnoho práce s přípravou a realizací zajímavých projektů. Proto
si myslím, že to bude rok nadějný.
I sebelepší šéf si však musí uvědomit, že bez dobrého týmu
kolegů, kteří žijí s ﬁrmou v dobrém i zlém se jen těžko obejde. Já mám to velké štěs , že takový tým mám a věřím, že i
do budoucna mít kolem sebe budu.
Jak jsem už předeslal, nadcházející rok je rokem nadějným,
na který máme nasmlouvané významné projekty nadregionálního významu. Je to velká výzva, která nám dává další impuls pro rozvoj našich společnos a udržení si předních pozic na trhu, jak tomu bylo doposud.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval našim klientům za projevenou důvěru a všem kolegům za dobře
odvedenou práci a vzájemnou spolupráci v naší skupině ﬁrem „D“.
Závěrem Vám všem a Vašim rodinám upřímně přeji pevné zdraví a hodně štěs v roce 2017!

Z života u nás ve ﬁrmě
I v naší ﬁrmě se čas od času dějí personální změny, tentokráte na postu asistentky jednatele společnos .
Při prvním otevření dveří a vstupu do naší společnos vás vždy s úsměvem vítala Zuzka Šedová, která se však
rozhodla, že po 6 letech strávených v Daboně je čas na změnu a krok jiným směrem. Za svědomitě odvedenou
práci jí děkujeme, v našem kolek vu nám bude chybět. Do dalšího profesního i osobního života jí přejeme mnoho štěs . A na nás,
resp. zcela jistě
i na Vás, se na naší
recepci bude usmívat naše nová kolegyně Diana Řízková, které mto rovněž přejeme, ať se jí
u nás líbí a práce
jí baví.
www.dabona.eu
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Rozšíření vodovodu Semechnice - Římanský
kopec
Již v minulých číslech zpravodaje jsme zmiňovali, že společnost DABONA s.r.o. se zabývá i menšími realizacemi staveb.
Jednou z těchto staveb je i rozšíření vodovodu v Semechnicích, v lokalitě Římanský kopec.
V měsíci říjnu byly provedeny stavební práce na 603 m dlouhém vodovodu se čtyřmi kusy přípojek. Tím se vyřešilo napojení na centrální zásobování pitnou vodou pro uživatele
nemovitos v odlehlé čás obce, jež dosud čerpali vodu
z vlastních studní a byli vystaveni proměnlivos dešťových
poměrů a klesající hladině spodní vody v období sucha.
Tento projekt vznikl za ﬁnanční podpory Královéhradeckého
kraje.

Základní technické vybavení v Borohrádku z pohledu
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Od července 2016 do června 2017 probíhá realizace zasíťování pozemků pro
deset rodinných domů na Západní louce v Borohrádku. V rámci tzv. ZTV se provádí stavba dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, středotlaké plynoﬁkace, veřejného osvětlení a rozvodů pro
datové kabely. Dále na staveniš probíhá realizace ČEZu pro přeložku VN a realizace zapojení NN k pozemkům.
Naše společnost v rámci této stavby provádí technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na staveniš . Při řešení
obvyklých ob ží s nedostatky projektové dokumentace a řešení koordinace pohybu pracovníků na staveniš
máme aktuálně za sebou i kontrolu Státního úřadu Inspekce práce, Oblastního inspektorátu práce pro
Královéhradecký kraj a Pardubický kraj.
Po téměř tříhodinové kontrole bylo konstatováno, že stavba je prováděna dle platných předpisů a povinnos
vyplývajících z legisla vy. Avšak tomuto závěru předcházela důsledná kontrola veškeré administra vy spojené
s evidencí pracovníků na stavbě dle zaměstnavatelů, seznámení se s plánem BOZP, evidence školení, evidence
revizí elektro, platnost strojnických průkazů, oplocení staveniště, zabezpečení staveniště výstražnými tabulkami, vyvěšení oznámení o zahájení prací, evidence poddodavatelů na stavbě, vybavení pracovníků kolek vními
ochrannými pracovními pomůckami atd.
www.dabona.eu
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Podpora zeleně ve městech a obcích
Aktuálně je vyhlášena rovněž výzva zaměřená na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech, a to jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.
Podpořeno bude zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků, např. rekul vace alejí, parků, odpočinkových ploch,
tůní, mokřadů. Dotaci dostanou i projekty, které ze zpevněných
či betonových ploch vytvoří nezpevněné plochy, jež umožní zasakování srážkových vod, např. založením trávníků na místě původně zpevněné plochy nebo vytvořením vodních a mokřadních biotopů anebo drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu. Dále
také pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, obnovu a budování cest, pěšin a mostků. Projekt však musí být realizován na plochách, které jsou veřejně přístupné!
Výše dotace se odvíjí od velikos obce - do 500 obyvatel mohou
žadatelé získat až 2 mil. Kč na projekt, obce nad 500 obyvatel
250 s. korun. Zajímavos je, že mohou žádat i jakékoli fyzické
osoby, které chtějí zlepšit funkce veřejných prostranství.

Zdroj pitné vody
Od poloviny 80. let 20. stole dochází na území ČR k prokazatelnému zvyšování teploty vody málo ovlivněných
povrchových toků jako důsledek probíhající klima cké změny. Dle dosavadních dostupných projekcí klima ckých modelů lze do budoucna s velkou pravděpodobnos očekávat další růst teplot vzduchu a s m souvisejícího zvýšení výparu vody i délky sucha.
Výše uvedenou problema ku se snaží řešit např. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí podporou projektů zaměřených na zdroje pitné vody.
Žadatelé mohou získat příspěvek ze SFŽP
na:
ź regeneraci a zkapacitnění stávajících
podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
ź vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou (realizace
průzkumných vrtů),
ź vystrojení nových podzemních zdrojů vody vč. jejích případného napojení na stávající rozvod pitné vody či
vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody.
www.dabona.eu
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Dotace pro domovní čis rny odpadních vod
Obce mají jedinečnou možnost pořídit pro své občany
domovní čis rny odpadních vod a tak předcházet znečištění podzemních i povrchových vod z komunálních
zdrojů. Avšak pouze tam, kde se výstavba velké čis rny
odpadních vod nevypla , nebo ji není možné postavit
z technických důvodů.
Další podmínkou je, že navrhovaným opatřením musí
také dojít k napojení minimálně 30 % ekvivalentních
obyvatel z celkového počtu obyvatel dosud nepřipojených k žádné stokové sí v daném území, přičemž územím není velikost obce, ale území ucelené místní čás .
Finanční příspěvek na jednu domovní čis rnu se pohybuje od 100 do 240 síc korun a to podle počtu na ni
napojených ekvivalentních obyvatel. Celková výše podpory však může dosáhnout až 80 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Výzva pro podávání žádos aktuálně běží a trvá až do 30.11.2017, avšak vzhledem k nízké alokaci je nutné být
připraven a požádat co nejdříve, nebo bude vyčerpáno.

Nakládání s tříděným odpadem města Hronov
Investor:
Město Hronov
Dotační program:
OPŽP 2014 - 2020
Realizace:
4/2017-9/2017
Celkové náklady projektu k žádos
o dotaci:
2 758 285 Kč
Dotace stanovená v žádos o dotaci:
2 344 542 Kč

Tento projekt umožňuje rozšíření a zkvalitnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území
celého města Hronova a jeho přidružených částech. V rámci projektu budou zakoupeny kontejnery na BRKO,
které budou umístěny na stávající opravená nebo nově vybudována kontejnerová stání. Biologicky rozložitelný odpad bude vyvážen na nedalekou kompostárnu v Křovicích ke 100% materiálovému využi . Nově bude
vybudováno také jedno podzemní kontejnerové stání pro složky tříděného komunálního odpadu.

www.dabona.eu

5

Zpravodaj

4/2016

Jak
Na Sněžku
je to s pitnou
jezdí nová
vodou
lanová
v oblas
dráha
Brandýsa
již tři roky
n. Orl.
Nové čtyřmístné kabinky lanové dráhy
na Sněžku zajišťují dostupnost naší nejvyšší hory již tře m rokem. Lanová
dráha, jejíž rekonstrukce probíhala
v letech 2012 – 2014 díky ﬁnanční dotaci z prostředků EU a státního rozpočtu,
je zároveň v polovině tzv. období udržitelnos (období, po které je nutné
detailně monitorovat výstupy projektu, vykazovat stanovené hodnoty indikátorů a dbát na celkové dodržování
dotačních podmínek).
Z dosavadní zkušenos vlastníka
lanové dráhy, kterým je město
Pec pod Sněžkou, je zřejmé, že je nové
zařízení veřejnos přijímáno a hodnoceno převážně pozi vně. Tato skutečnost je bezpochyby jedním z mo vů
pro další rozvoj dopravní infrastruktury
v daném území a my jsme rádi, že jsme
byli městem osloveni a vybráni pro spolupráci a můžeme být „u toho".
Věříme, že další projekty zaměřené
na zkvalitnění infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu a efek vní
řešení dopravy v klidu přispějí v nemalé míře ke spojenos místních obyvatel
i návštěvníků území.

Bezpečnost dopravy opět v centru pozornos
Otázka bezpečnos dopravy v obcích a městech je s ohledem na nárůst zejména
automobilé dopravy často diskutovaným tématem. Řešení nevyhovující dopravní infrastruktury obcí a měst podél silnic I., II. a III. třídy nebo podél místních
komunikací schválených v rámci Národního rozvojového programu mobility
pro všechny nabízí dotační programy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Žádos o dotace jsou přijímány do 6. 1. 2017. Celková výše dotace může
dosáhnout až 20 mil. Kč (vždy však zároveň max. 85 % způsobilých výdajů dané
akce). Vyhlášen je též program na „Cyklostezky“, v rámci něhož jsou podporovány nově též jízdní pruhy pro cyklisty. Na cyklostezky je možné u SFDI žádat
do 20. 1. 2017.

www.dabona.eu
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Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Po několikaměsíční pauze se znovu otevírají dotační možnos pro podnikatele. Program OPPIK vyhlásil
v posledním čtvrtle roku 2016 další nové výzvy. Níže uvádíme přehled nejčastěji konzultovaných programů
spolu s jejich stručnou charakteris kou.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
Jde o podporu budování center vzdělávání zaměstnanců, která
umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. Žadateli
mohou být malé a střední podniky a dále též neziskové organizace. Výše dotace je stanovena na max. 50 % způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku. Podpora bude poskytována
na výstavbu a rekonstrukci stávajících školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení nezbytného vybavení.
Termín pro podání žádos : 14.11.2016 – 14.2.2017
NEMOVITOSTI
Primárním cílem tohoto programu je podpora malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu při
rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících podnikatelských budov. Pro malé podniky je
výše dotace max. 45 %, pro střední max. 35 %.
Termín příjmu žádos : 21.11.2016 - 21.2.2017
TECHNOLOGIE
Tento program je zaměřen na malé podniky působící ve zpracovatelském průmyslu a v oblas vodního hospodářství. Z dotace je možné ﬁnancovat nákup technologického vybavení, tj. především výrobních strojů a zařízení. Výše dotace je u podniků s min. tříletou historií v rozmezí 1-20 mil. Kč, u začínajících podniků pak pouze
100-225 s. Kč (v obou případech však zároveň max. 45 %).
Termín příjmu žádos : 9.12.2016 - 28.2.2017
POTENCIÁL
Program je zaměřený na vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci ak vit v oblas průmyslového
výzkumu. Dotace ve výši 50 % je určená pro všechny velikostní kategorie podniků působících ve zpracovatelském průmyslu, v oblas technologií nebo na poli vědy a výzkumu. Předmětem dotace je pořízení potřebného
výzkumného a vývojového vybavení – tj. nákup strojů, technologií, zařízení, hardware, apod.
Termín příjmu žádos : 12.12.2016 - 28.2.2017
MARKETING
Tento program je zaměřen na podporu malých a středních podniků při vstupu na zahraniční trh. Předmětem
dotace, která může dosáhnout max. 50 %, je podpora účas na zahraniční veletrzích a výstavách.
Termín příjmu žádos : 7.11.2016 - 31.1.2017
www.dabona.eu
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Harmonogram výzev OPŽP
Prioritní Speciﬁcký
osa
cíl

Příjem žádos
Podporované ak vity
od
výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby,
modernizace a intenziﬁkace ČOV, výstavba kanalizace za
předpokladu existence vyhovující ČOV v aglomeraci

do

17.10.2016 19.01.2017
16.10.2017 18.01.2018

01.1
odstraňování příčin nadměrného za žení povrchových
vod živinami
1
01.2

01.3

17.10.2016 19.01.2017
16.10.2017 18.01.2018

výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování
kvality zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů
a rozvodných sí pitné vody

17.10.2016 19.01.2017

výstavba ochranných suchých nádrží, retenčních nádrží,
poldrů

01.11.2016 05.01.2017

16.10.2017 18.01.2018

18.04.2017 30.06.2017

01.4

srážkoměr, hladinoměr, vodočetná lať, rozhlas, digitální
povodňové plány

01.11.2016 05.01.2017

03.1

domácí kompostéry, budování míst pro předcházení
vzniku komunálních odpadů

03.04.2017 30.06.2017

03.2

nákup kontejnerů na tříděné složky KO, rekonstrukce
sběrných míst, rekonstrukce a modernizace sběrných
dvorů, zavedení systému odděleného sběru bioodpadů,
bioplynové stanice

01.09.2017 01.12.2017

03.4

realizace průzkumných prací včetně doprůzkumů,
analýzy rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit

3

04.3

založení biocenter a biokoridorů ÚSES, liniové a
skupinové výsadby dřevin, vytváření a obnova vodních
prvků s ekostabilizační funkcí

4
04.4

5

05.1

01.10.2016 06.01.2017
03.04.2017 30.06.2017
01.02.2017 31.03.2017

01.06.2017 31.08.2017

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků,
zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků),
ošetření stromů, výsadba keřů

01.02.2017 31.03.2017

zateplení a výměna zdroje ve veřejných budovách
včetně výměny otvorových výplní, realizace systémů
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

01.09.2016 20.12.2016

www.dabona.eu
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Pozvánka
Podpora cestovního
na seminářruchu má zelenou
Projektům zaměřeným na podporu cestovního ruchu se znovu otevírá v gesci Ministerstva pro místní rozvoj
Národní program podpory CR v regionech. Šanci mají projekty obcí a měst zaměřené na veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu (odpočívadla, sociální zázemí, navigační systémy, aj.), ale též projekty podnikatelských
subjektů. Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných výdajů a zároveň se jedná o podporu v režimu „de minimis" (podpora malého rozsahu). Žádos o dotaci jsou přijímány do 6. 1. 2017.

IROP aktuálně - vzdělávání a komunitní rozvoj
Infrastruktura ZŠ
ź příjem žádos do 14.2.2017
Zájmové a neformální vzdělávání
ź příjem žádos do 14.4.2017
Komunitní centra II
ź příjem žádos 03/2017 – 07/2017
Polyfunkční komunitní centra
ź příjem žádos 05/2017 – 10/2017
Infrastruktura SOŠ a VOŠ II
ź příjem žádos 06/2017 – 11/2017
Infrastruktura ZŠ II
ź příjem žádos 10/2017 – 03/2018
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II
ź příjem žádos 02/2017 – 08/2017
Sociální podnikání II.
ź příjem žádos do 31. 1. 2017
Podpora bezpečnos dopravy a cyklodopravy II.
ź plánováno – příjem žádos 02/2017 – 08/2017
Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.
ź plánováno – příjem žádos 05/2017 – 09/2017
Rozvoj sociálních služeb II.
ź plánováno – příjem žádos 04/2017 – 08/2017
Sociální podnikání III.
ź plánováno – příjem žádos 08/2017 – 01/2018

Jsme připraveni konzultovat Vaše projektové záměry!
e-mail: dabona@dabona.eu
www.dabona.eu

9

Zpravodaj

4/2016

Harmonogram
Seminář - „Dotační
výzevmožnos
OPŽP obcí a měst”
V den předcházející svátku svatého Václava,
tedy 27.9.2016, společnost DABONA s.r.o.
pořádala v prostorách Venclova statku
v Javornici seminář na téma „Dotační možnos obcí a měst“ a „Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek“.
Kapacitu semináře se podařilo bezezbytku
naplnit, účastníci byli informováni o možnostech ﬁnancování projektů řešících úspory
energie ve veřejných budovách i bytových
domech, možnostech využi dotačních příležitos pro výstavbu vodovodů, kanalizací
a souvisejících objektů z prostředků
Operačního programu životní prostředí,
Královéhradeckého kraje i Ministerstva zemědělství. Nechyběly informace o možnostech
ﬁnancování odpadového hospodářství a průřez novým zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V dalším bloku pak byli přítomní informováni o možnostech rekonstrukce a ﬁnancování veřejného osvětlení, dotačních příležitostech v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého a Pardubického kraje,
Programu obnovy a rozvoje venkova (MMR) a v neposlední řadě pak o možnos řešení základních škol, mateřských školek a vzniku tzv. komunitních center v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Seminář byl zakončen pozváním na malé občerstvení a sklenku vína.
Věříme, že jsme všem zúčastněným pomohli se zorientovat alespoň v některých částech dotačního prostředí
a poskytnout jim podněty pro přípravu nových zajímavých projektů.

www.dabona.eu
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Kotlíkové
DABONA Tour
dotace
2016
I letošní rok byl obohacen o další ročník DABONA tour – cyklovýletu pro statečné. Okruh: Rychnov – Jahodov –
bloudíme lesem – Pekelec (Rybná nad Zdobnicí) - Sla na – Přím - s cílem na Venclově statku v Javornici byl příjemnou projížďkou říjnovým pátečním odpolednem.
Trasu jsme zvládli a vydechli až na terase Venclova statku. Čekalo nás příjemné občerstvení v podobě tříchodového menu, které bylo o to chutnější, že jej připravoval sám šé uchař, velitel cyklis ckého pelotonu a jednatel
společnos , pan Chudoba.
Děkujeme za organizaci odpočinkového odpoledne, přípravu výborné večeře, doplněné o vynikající víno,
a za milou obsluhu.

www.dabona.eu
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O projektech
Nové kotle v Hronově
V minulém čísle zpravodaje, které si
můžete stáhnout na webových stránkách www.dabona.eu, jsme psali o připravovaných dodatečných opatřeních
v rámci projektu EPC Hronov. Jednalo
se o inves ci ve výši 1,4 mil. korun,
v rámci které mělo dojít k modernizaci
3 dožívajících kotelen a instalaci malého kotle pro letní provoz Jiráskova divadla.
Ani ne po 3 měsících se záměr podařilo
změnit ve skutečnost a již v letošním
roce v Hronově topí efek vněji a šetří
provozní náklady.
Inves ce do dodatečných opatření v Hronově bude splácena z nadúspor generovaných původním projektem
EPC a zároveň z úspor nově dosažených díky modernizovaným zdrojům tepla. Konečná doba splácení původního projektu zůstala nezměněna, dodatečná opatření si na sebe opět sama „vydělají“ a nebude nutné navyšovat výdaje z rozpočtu města.
Mateřská škola, Havlíčkova 656

Mateřská škola, Havlíčkova 656

Základní umělecká škola, Komenského nám.

Základní škola Palackého

www.d-energy.cz
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Aktuality
Nový projekt - EPC Velké
Poříčí
Naše nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější v rámci výběrového řízení
městyse Velké Poříčí na poskytovatele
energe ckých služeb se zaručeným
výsledkem.
Projekt EPC s inves čními náklady
5,5 mil. korun je zaměřen na energe cké
úspory a modernizaci systémů měření
a regulace v objektu základní školy
a modernizaci veřejného osvětlení výměnu více než 300 kusů sodíkových
výbojek za zdroje na bázi LED technologie.
Projekt EPC pro městys Velké Poříčí bude ze 40 % tvořen inves cemi do objektu základní školy a z 60 % modernizací soustavy veřejného osvětlení. V případě základní školy je záměrem klienta řešit energe cky úsporná
opatření komplexně na celém objektu, proto je skladba úsporných opatření široká, i když se jedná o rela vně
malý objekt. Dojde zde k zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, novému vyregulování otopné soustavy,
instalaci systému IRC a modernizaci plynové kotelny. Součás projektu je dále rekonstrukce osvětlení tříd.
V rámci úspor na veřejném osvětlení se počítá s výměnou starých sodíkových sví del za sví dla nová, na bázi
LED technologie. Nová LED sví dla umožní významně snížit příkon soustavy a navíc budou vybavena možnos
programování různých světelných režimů - snižování intenzity osvětlení v nočních hodinách.
Projekční práce budou zahájeny ještě v letošním roce, realizace základních opatření je plánována na rok 2017.
Délka smlouvy o poskytování energe ckých služeb je 13 let. Těšíme se na spolupráci s dalším klientem z našeho kraje.

Novinky v oblas EPC
Letošní konference Asociace poskytovatelů energe ckých služeb byla věnována
možnostem širšího uplatnění energe ckých služeb se zárukou úspor ve veřejném sektoru. Konference přinesla zajímavé informace nejen o energe ckých
službách, ale také o koordinaci energe ckých služeb a dotačních tulů či o energeckém managementu ve veřejném sektoru.
Více informací na webu www.apes.cz.
www.d-energy.cz
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Realizace projektu Programu rozvoje venkova
Jak jsme předeslali, nezaháleli jsme a podařilo
se nám úspěšně dokončit projekt z Programu
rozvoje venkova, který jsme realizovali v rámci
jeho 1. kola.
Projekt pod názvem „Rekonstrukce stáje
a nákup zemědělské techniky - Bělá u Liberka“
pro nás znamenal významný posun k lepšímu
jak v oblas vybavenos zemědělskou technikou, tak i v oblas zlepšení podmínek chovaných zvířat.
Projekt byl rozdělen do dvou čás . První představovala nákup nové techniky - baličky senáže ELHO SIDELINER 1520M. Pro naše hospodářství to znamenalo výrazné zlepšení
a zrychlení při výrobě krmiv, kdy již nejsme
závislí na dodavatelích zemědělských služeb,
ale sami si můžeme určit ten nejlepší termín
pro výrobu kvalitní senáže.

balička senáže ELHO SIDELINER 1520M

Druhá část spočívala v modernizaci stáje pro
chov masného skotu. Abychom zlepšili životní
podmínky skotu, přistoupili jsme k instalaci
nových rozvodů vody včetně napájecího systému. Dále jsme zavedli nové osvětlení stáje
podle moderních norem a systém přepouštěcích zábran, který zaručí šetrnou manipulaci
se skotem při jeho obsluze. Vše je zrealizováno tak, aby byly zajištěny dobré životní podmínky zvířat, o které nám jde především.

zmodernizovaná stáj pro chov masného skotu

míčová napáječka
www.d-agro.cz

14

D-AGRO

www.d-agro.cz

15

Zpravodaj

•

Di

4/2016

nfo
• ••

DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

PF 2017
Redakční rada: DABONA s.r.o. – Lenka Dvořáková, Petra Brandejsová, Zuzana Šedová • D-energy s.r.o. – Eduard Paulík,
Hana Páchová • D-agro s.r.o. – Kamila Chudobová. Foto: archiv – společnost DABONA s.r.o., D-energy s.r.o., D-agro s.r.o., Google.com
Vydavatel: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontakt: • dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

