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 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
Drobné investice – bezvýkopová oprava sdružené kanalizační přípojky v ul.
Školní
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor (ZO):

Kuřim, ul. Školní, oprava sdružené kanalizační přípojky
odbor investiční (dále jen OI)

Uvedené stavební práce souvisí s upozorněním na stav sdružené přípojky DN 200, z roku 1955, délky
47 m, umístěné v parc. č. 1929 a s žádostí ze dne 20.10.2020 (vizte příloha A) předsedy společenství
vlastníků se sídlem ul. Školní č. p. 848, 849, 850, 664 34 Kuřim, IČO 26266491 (dále jen „SVJ“)
ohledně určení vlastnictví výše uvedené přípojky a řešení rekonstrukce přípojky mezi šachtami S2 S4.
Vzhledem ke stáří betonové přípojky vycházíme ze skutečnosti, že je přípojka za hranicí své
životnosti. Dle kamerového záznamu, který objednalo a financovalo SVJ, přípojka vykazuje značné
známky opotřebení (silnou zrnitost), nevykazuje však známky deformace. Doporučujeme tedy opravu
bezvýkopovou metodou, a to vyvložkováním (invertováním rukávce syceného epoxidovou pryskyřicí) o
síle stěny 4 - 6 mm, v celé délce úseků, čímž prodloužíme životnost přípojky cca o 10 let.
Do revizní šachty S2 jsou napojeny min. 2 rodinné domy. Město Kuřim má na tuto přípojku napojené
pouze dešťové vody z komunikace, parkoviště a chodníku o ploše cca 600m 2, SVJ splaškové vody a
dešťové vody ze střechy bytového domu o ploše cca 740 m 2. Z výše uvedeného důvodu navrhuje
odbor investiční spolufinancování v poměru 30 % město Kuřim, což je 90.000 Kč a 70 % SVJ.
Zástupce SVJ se stanoveným poměrem souhlasí.
V případě schválení uzavření smlouvy o spolufinancování opravy přípojky připraví odbor investiční
podklady a zahájí výběrové řízení v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM O
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zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Předpokládaná cena zakázky je stanovena na základě
průzkumu trhu ve výši do 300.000 Kč, dle článku 5 - finanční limit III (nad 200.000 Kč do 500.000 Kč
včetně). Předmětem smlouvy o dílo bude oprava výše zmiňované přípojky.
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006 "Drobné investice".
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyčlenění částky 100.000 Kč z ORG 1006 "Drobné investice" na opravu sdružené přípojky v ulici
Školní.
Termín plnění: 31.07.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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