Zpravodaj ECČB červenec 2019
Poradci ECČB v Café Deník
V průběhu léta se můžete s našimi poradci i nadále
setkávat nejen v poradenském centru na náměstí
Přemysla Otakara II., ale i pod širým nebem v
příjemném prostředí Café Deník u Dlouhého mostu
v Českých Budějovicích, kde redaktoři Deníku každý
týden pořádají zajímavá setkání s odborníky
z různých oblastí. Vstupné na hřiště Bosonoha je pro
účastníky zdarma.

Jak budeme stavět od ledna 2020?
Každý, kdo bude od příštího roku žádat o stavební
povolení, musí počítat s tím, že ho získá pouze
v případě,
když
jím
přiložená
projektová
dokumentace bude splňovat požadavky pro budovu
s téměř nulovou spotřebou energie. Toto nařízení
vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady
2010/31/EU o energetické náročnosti budov a jde
ruku v ruce s cíli Evropské unie pro rok 2020 a 2030
pro oblast úspor energie, využití obnovitelných zdrojů
energie a zvyšování energetické účinnosti, které se
České republice zatím zcela plnit nedaří.
Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se
rozumí budova s velmi nízkou energetickou
náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném
rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

S danou problematikou, související legislativou a
možností získání dotací vám v ECČB rádi poradíme.
Klimatizace - 5. srpna
Také každým rokem, když se venkovní teploty
vyšplhají nad 30 °C a vnitřní se jim začnou
nebezpečně přibližovat, přemýšlíte o tom, jak teplotu
v interiéru snížit a pokaždé zabloudíte v moři
informací a nabídek? Pokud chcete vědět, jak
správně ochladit prostor a s jakými náklady,
výhodami nebo riziky jsou různá opatření spojena,
přijďte se v pondělí 5. 8. v 15 hod. do Café Deník
poradit s Ing. Josefem Šťastným.
Fotovoltaika - 20. srpna
Průměrná cena elektrické energie se v letošním roce
vyšplhala na 4,58 Kč za 1 kWh. Počet
elektrospotřebičů v domácnostech roste a spolu
s nimi i naše spotřeba. Cestou, jak snížit náklady na
elektřinu, může být fotovoltaika. Jaké jsou pořizovací
náklady, návratnost a kolik vám na tento obnovitelný
zdroj energie přispěje stát i specifické dotazy ohledně
kapacity, instalace atd. vám v Café Deník v úterý
20. 8. od 15 hod. zodpoví Ing. Josef Šťastný.
Kotlíkovky - 10. září
Nepropásněte poslední šanci získat dotaci na nový
kotel! Jihočeský kraj na podzim rozdělí 300 milionů,
příjem žádostí bude zahájen 23. 9. 2019. Na jaké
kotle se dotace vztahuje a jak postupovat při podání
žádosti se v Café deník dozvíte od odborného
poradce Energy Centre České Budějovice Ondřeje
Pokorného, DiS. v úterý 10. 9. od 15 hod.

Kurz Energetický specialista s oprávněním ke
zpracování „PENB“
Ve dnech 3. a 4. října 2019 pořádá ECČB již
poosmé dvoudenní kurz Energetický specialista s
oprávněním ke zpracování „PENB“. Účelem kurzu je
připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky
energetického specialisty s oprávněním ke
zpracování průkazů energetické náročnosti budov
(PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném
znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR. Kurz se koná v Českých Budějovicích
v sídle společnosti E.ON, cena kurzu je 3600,- Kč.
Přihlásit se můžete zde.

Kurz je akreditován jako vzdělávací program na
Ministerstvu vnitra ČR.

Kabelkový veletrh - ECČB – sběrné místo
Pokud máte doma nepotřebné kabelky, dětské knihy
nebo bižuterii, můžete je do konce srpna přinést do
ECČB. V úterý 4. září budou za symbolické ceny
nabídnuty k prodeji v Igy Centru na Kabelkovém
veletrhu Deníku. Výtěžek bude prostřednictvím
Nadačního fondu Jihočeské naděje věnován na
rozvoj dětského talentu.

