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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Drobné investice – Přemístění rozvaděče NN ul. Pod Vinohrady – střelnice
Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V rámci právě probíhajících prací v ulici Pod Vinohrady spočívajících v uložení silových kabelů do
země, odbor investiční navrhuje přemístit rozvaděč, který napájí střelnici, blíž k objektu střelnice a
stávající elektroměrový pilíř využít pro samostatný rozvaděč, který bude napájet pouze radar pro
měření úsekové rychlosti v ul. Pod Vinohrady. Stávající i plánovaný nový rozvaděč se nachází na
stejném pozemku, parcelní číslo 2612/1, k.ú. Kuřim, jedná se pouze o přemístění odběrného místa
v rámci jedné parcely, není tedy potřeba řešit změnu se společností EG.D, a. s..
Na realizaci byla oslovena společnost ELQA, s. r. o., která se zabývá pracemi pro EG.D, tato podala
cenovou nabídku na přepojení NN z ul. Pod Vinohrady/Hybešova ke střelnici ve výši 28.489 Kč bez
DPH, tj. 34.471,69 Kč vč. DPH. Cena zahrnuje elektroměrový pilíř, zapojení přípojky do sítě EG.D,
odpojení, přepojení a ukončení stávající přípojky, revizní zprávu. Termín provedení - ihned po
objednání.
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady v celkové hodnotě 35.000 Kč hradit z rozpočtu
ORG 1006000000 - Drobné investice.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyčlenění částky 35.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na přemístění rozvaděče NN
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v ulici Pod Vinohrady.
Termín plnění: 29.10.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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