
Praha 16 ovládla... Radnice mění systém měření

Objektiv

 č
as

u

loňské místo v kategorii obcí a měst 
od 3 do 20 tisíc obyvatel. Navíc strán-
ky www.knihovna-radotin.cz uspěly 
i u veřejnosti, skončily rovněž na 
bronzové příčce.

Tvůrci radotínského radničního 
i knihovnického webu tímto děkují 
všem, kteří pro ně hlasovali, za jejich 
podporu v ceně veřejnosti! 

Pražské kolo Zlatého erbu 2012
Cena veřejnosti: Praha 16
Cena poroty: Praha-Slivenec
Nejlepší elektronická služba:
1. Portál práce (Praha 16), 
2. E-utilityReport (Praha 19), 
3. SMS kanál (Praha-Petrovice)
Nejlepší webová stránka obce:
1. Praha-Velká Chuchle, 
2. Praha-Dolní Počernice, 
3. Praha-Petrovice
Nejlepší webová stránka města:
1. Praha 2, 2. Praha 16, 3. Praha 12
Nejlepší webová stránka obce 2012

1. Lovčice (okr. Hradec Králové),
2. Modlany (okr. Teplice),
3. Praha-Velká Chuchle

Biblioweb 2012
(kategorie 3-20 tis. obyvatel)

   

lety. Tehdy přišlo rozúčtování odběru 
tepla a teplé vody od nového dodava-
tele, firmy Dalkia, a bylo nepříjemně 
vysoké. Důvodem byla především 
skutečnost, že vyúčtování zahrnovalo 
13 uplynulých měsíců včetně dvou 
velmi chladných prosinců, narozdíl 
od předešlého, které shrnovalo odbě-
ry někde jen za pouhých 10,5 měsíce. 
Vysvětlování ale obsáhlo mnohem víc 
faktorů a zabralo skoro stejně času, 
jako samo rozúčtovávání, které se po 
procesu odečtů na jednotlivých měři-
dlech protáhlo téměř do půli roku.

„Začali jsme hledat model měře-
ní, který by byl co nejprůhlednější, 
podával pokud možno okamžitě 
přesné údaje jak tomu, kdo za doda-
né teplo a vodu účtuje, tak i tomu, 
kdo za odebrané platí. Z toho všeho 
nakonec vyplynul požadavek on-line 
měření. Do vyhlášeného výběrové 
řízení se v termínu do 9. ledna 2012 
přihlásily tři firmy. Dvě z nich však 
nabízely postup, při němž by údaje 
z jednotlivých měřidel na místě sbíral 
pracovník s počítačem – opět by tedy 
nebylo možné říct, že všude proběhl 
odečet ve stejném okamžiku,“ říká 
zástupce starosty Miroslav Knotek. 
Vítězná firma Solink s.r.o. přišla se 
zcela novým systémem, pro který se 
nakonec 21. února hodnotící komise 
rozhodla. Ten sestává z čidel umístě-
ných na stropě každé místnosti, která 
co 20 minut odesílají do internetové 

sítě instalované v domě informaci 
o teplotě v místnosti, a vodoměrů na 
přívodech teplé a studené vody, jenž 
informace o spotřebě poskytují rov-
něž kontinuálně. 

„Pro Oddělení správy obecních 
nemovitostí ÚMČ Praha 16 to při-

nese výrazné zjednodušení práce na 
vyúčtování – výsledná data sebra-
ná k určitému datu se spojí přímo 
s účetním programem a nebude třeba 
je přepočítávat s užitím složitých ko-

eficientů zohledňujících polohu bytu, 
jeho zastínění apod. Zároveň se vyhne 
tomu, aby vystavovalo vyšší účty těm, 
kdo musejí roztáčet kohouty radiátorů 
kvůli sousedům, kteří si od nich ne-
chávají topit přes zeď, a tak šetří na 
cizí konto.

Pro všechny nájemníky systém 
poskytuje možnost kdykoli si překon-
trolovat, jak vypadá jejich osobní účet 

(jen ten vlastní) a dokonce i zda se 
jejich vodoměry netočí i v okamžiku, 
kdy jsou třeba na dovolené – což by 
jasně ukázalo na havárii na rozvo-
du vody v bytě,“ pokračuje Knotek. 

A protože jsou měřáky i na patách 
rozvodů v jednotlivých domech, lze 
průběžně zjišťovat, zda nedochází ke 
ztrátám cestou k bytovým měřidlům, 
z čehož lze zase diagnostikovat poru-
chy domovních stoupaček, které se 
rozúčtovávají na jednotlivé partaje. 
V obou případech by mělo včasné od-
halení problému přinést jednoznačné 
úspory.

Na mont ov á n í  v š e c h 
nových měřidel a s nimi 
souvisejících zařízení na ce-
lém starém sídlišti bude stát 
1,75 milionu korun, za jeho 
pětileté provozování a ser-
vis se pak zaplatí cca 92 tisíc 
Kč (obě ceny včetně DPH). 
Instalace všech technických 
prvků probíhá od Velikonoc 
a do konce měsíce dubna by 
měla být hotova.

Dalším krokem k úspo-
rám je nepochybně i za-
teplování fasád obecních 
domů, které však není 
možné provést najed-
nou, protože se financuje 
z vybraného nájemného. 
Proto budou tyto práce 
rozloženy do delšího ča-
sového období. Na první 
etapu zahrnující pořízení 
„teplého kabátu“ pro domy 
Síd l i š tě  čp.  1078 ,  1079,  

1080, 1081 a 1082 bylo koncem března 
vyhlášeno výběrové řízení, nabídky 
do něho mohou firmy podávat do 19. 
dubna. Zahájení samotných prací se 
předpokládá 1. července.

1. Městská knihovna Česká Třebová, 
2. Městská knihovna v Dačicích,
3. Místní knihovna Radotín

Celkové výsledky Zlatého erbu 
naleznete na http://zlatyerb.obce.cz,
Bibliowebu na http://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2012


