Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2021
Předání plynových zařízení do osobního užívání - pověření vedoucí odboru
majetkoprávního podpisem
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor majetkoprávní (dále jen "OMP") zajišťuje v obecních bytech mj. výměnu plynových kotlů a také
zhotovení nového etážového topení vč. plynových kondenzačních kotlů namísto původních plynových
spotřebičů (např. podokenní wav, wav do komína, průtokové ohřívače), které jsou již zastaralé,
nevyhovující a hlavně nebezpečné.
Podle ČSN EN 1775 má být počínaje uvedením odběrného plynového zařízení do provozu
ustanovena osoba odpovědná za provoz odběrného plynového zařízení. K tomuto dochází
formulářem (zpracovaným revizním technikem plynu panem Jiřím Řádkem) „Předání plynových
zařízení do osobního užívání“. Formulář obsahuje výčet plynových zařízení v bytě a také náplň
činností osoby odpovědné za provoz plynových zařízení v bytě. Město Kuřim tímto formulářem
v podstatě ustanoví osobu odpovědnou za provoz plynového zařízení v konkrétním bytě – vždy je
touto odpovědnou osobou nájemce předmětného bytu. K „Předání plynových zařízení do osobního
užívání“ dochází v případě zhotovení nového etážového topení vč. nového plynového kotle, dále
v případě výměny původního plynového kotle a také v případě uzavření nájemní smlouvy s novým
nájemcem.
OMP předkládá radě města pověření vedoucí OMP k podpisu formuláře „Předání plynových zařízení
do osobního užívání“. Tato možnost je v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Návrh na usnesení:
RM
pověřuje
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dle § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění vedoucí Odboru
majetkoprávního Městského úřadu Kuřim podepisováním dokumentů souvisejících
s ustanovením osoby odpovědné za provoz odběrných plynových zařízení v obecních bytech.
Termín plnění: 13.01.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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