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 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.08.2021
Drobné investice - Kuřim, ul. Pod Zárubou, dodávka hladinoměru H1
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

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. Pod Zárubou, hladinoměr H1
odbor investiční (dále jen OI)

V rámci realizace akce s názvem „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního, výstražného
systému na lokální úrovni“ byl na vodoteč Kuřimka v ul. Pod Zárubou dodán společností Telmo a.s.
hladinoměr H1. Tento hladinoměr byl uveden do trvalého provozu dne 30.07.2018. Jedná se o obecně
prospěšné zařízení, které bylo částečně hrazeno z dotací, poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo
životního prostředí. Udržitelnost projektu činí pět let od 02.07.2019 do 02.07.2024. Dne 16.07.2021 byl
tento hladinoměr kolem 4 hodiny ranní odcizen neznámým pachatelem. Odcizení zařízení bylo
nahlášeno na PČR.
Seznam odcizených věcí: Ultrazvukový hladinoměr ULM-53N-02-I vč. výložníku a sloupku,
Komunikační AWSN jednotka typu MASH sít + anténa + ochranná skříň vč. kabelového vedení,
solární panel, kotvící a montážní materiál (žározinková povrchová úprava), LiFePo4 - Akumulátor
12Ah/12V vč. zdroje pro automatické nabíjení.
Předpokládaná cena nového hladinoměru je stanovena na základě průzkumu trhu ve výši 91.000 Kč.
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006 Drobné investice.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
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vyčlenění částky 95.000 Kč z ORG 1006 „Drobné investice“ na dodávku a montáž odcizeného
zařízení, hladinoměru H1, umístěného před odcizením na vodoteči Kuřimka v ul. Pod Zárubou.
Termín plnění: 31.10.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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