TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Kopřivnice, 15. května 2013

Společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o, KOMTERM
a KOMTERM, a.s. uzavřeli Smlouvu o spolupráci

Morava,

s.r.o.

Společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., jako distributor tepelné energie pro obyvatelstvo,
KOMTERM Morava s.r.o., jako provozovatel teplárny a KOMTERM, a.s., jako vlastník teplárny,
uzavřely dne 14.5.2013 trojstrannou Smlouvu o spolupráci a Smlouvu o smlouvě budoucí o
dodávce tepelné energie.
Výše uvedené smlouvy umožní zúčastněným stranám realizovat své ekologické projekty
v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny a umožní dlouhodobé dodávky tepelné energie za
předem dohodnutých pravidel, výhodných pro konečné odběratele tepla. Níže uvedené projekty
budou znamenat pro odběratele snížení nákladů na vytápění svých objektů, zvýšení kvality a
bezpečnosti dodávek tepelné energie a v neposlední řadě významně přispějí ke snížení
ekologické zátěže.
V rámci společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. se jedná o realizaci projektu „Modernizace CZT
Kopřivnice“, který obsahuje tyto stavby:
- Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice, která řeší výstavbu nových topných
dvoutrubních předizolovaných rozvodů a osazení objektových předávacích stanic
v objektech jednotlivých odběratelů tepla
- Tepelný zdroj města Kopřivnice na zemní plyn o výkonu 2x8 MW s možností rozšíření až
na celkovou potřebu výkonu soustavy CZT
- Kombinovaná výroba tepla a elektřiny o výkonu 2x2 MWe.
Pro výše uvedený projekt tato spolupráce bude znamenat optimalizaci investičních nákladů, kdy
na základě uzavřených dohod se společnostmi KOMTERM dojde k optimalizaci a částečnému
zkrácení nově budovaných potrubních rozvodů a tím ke snížení investičních nákladů a zároveň
nebude nutné výkonově dimenzovat nově budovaný tepelný zdroj na plnou potřebu soustavy,
kdy část výkonu bude pokryta z nově budovaného zdroje KOMTERM na spalování biomasy.
Kompletní realizace projektu a zahájení dodávek z nového systému CZT se předpokládá do
konce roku 2014.
KOMTERM Morava, s.r.o. a KOMTERM a.s. mají záměr realizovat projekt „Výstavba nového
zdroje na spalování biomasy“ o výkonu cca 14 MW. Předmětem tohoto projektu je instalace
nového technologického zařízení v teplárně KOMTERM - kotle na spalování biomasy určeného
k výrobě tepelné energie ve formě přehřáté vodní páry. Pára bude využita k výrobě elektrické
energie a dodávce tepla. Redukovaná pára bude využita pro dodávku páry do areálu Tatra
Kopřivnice a po transformaci na teplovodní parametry také do systému CZT společnosti TEPLO
Kopřivnice s.r.o.. Provozovatelem nového biomasového zdroje bude KOMTERM Morava, s.r.o.
S uvedením do provozu se předpokládá koncem roku 2013.
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