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 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021
Ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí a o dodávce tepla pro budovu Měú
Kuřim se společností Rego
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dohoda o ukončení smluv
B - cenová nabídka MaR

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim uzavřelo Smlouvu o výpůjčce movitých věcí č. 240/2008 ze dne 30.12.2008 a Smlouvu
o dodávce tepla a teplé vody a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích pro budovu
Městského úřadu Kuřim č. 242/2008 ze dne 30.12.2008, obě se společností REGO, s. r. o., Libušina
třída 2, 623 00 Brno, IČO 15546497 (dále jen „Smlouvy“). Předmětem Smluv bylo také zajištění správy
a údržby kotelny. Při plnění těchto povinností však došlo ze strany společnosti REGO, s. r. o.,
k několika pochybením dlouhodobějšího charakteru, jednalo se zejména o nezajištění odvětrání
kotelny, nesoulad provozního řádu kotelny s jejím zařízením, předpisy a samotnou obsluhou a
předložení vyúčtování obsahujícího chybné údaje. Sumarizace shledaných pochybení v rámci provozu
kotelny je k nahlédnutí ve „Zprávě o posouzení stavu plynové kotelny“ vypracované revizním
technikem p. Řádkem.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) doporučuje ukončit stávající Smlouvy ke dni 31.12.2021
dohodou (vizte příloha A).
OMP navrhuje svěřit správu kotelny v budově MěÚ Kuřim od 01.01.2022 panu Ing. Ivanu Augustinovi,
Malinského 849, 582 22 Přibyslav, IČO 10114751, který provozuje řadu kotelen pro Společenství
vlastníků jednotek v Kuřimi i pro Centrum sociálních služeb, o jehož dobré práci svědčí kladné
reference. Smlouva o provozu kotelny v budově MěÚ Kuřim se nyní projednává, bude předložena ke
schválení v následující schůzi RM.
Společnost REGO, s. r. o., nabídla městu k odkoupení stávající systém řízení měření a regulace
technologie kotelny (dále jen „MaR“), cenová nabídka dle přílohy C činí 135.321 Kč bez DPH.
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OMP dává ke zvážení RM rozhodnutí o odkupu MaR vzhledem k nutné a plánované rekonstrukci
kotelny, neboť stáří i životnost kotlů je již hraniční. Pan Ing. Augustin je schopen provozovat kotelnu
Měú i bez výše uvedené technologie.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí č. 240/2008 ze dne 30.12.2008 a Smlouvy o
dodávce tepla a teplé vody a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích pro budovu
Městského úřadu Kuřim č. 242/2008 ze dne 30.12.2008, obě se společností REGO, s. r. o.,
Libušina třída 2, 623 00 Brno, IČO 15546497, dohodou ke dni 31.12.2021.
Termín plnění: 30.01.2022
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent

Vytvořeno 29.12.2021 14:52:13

2

