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 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.02.2022
Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

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

„Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – PD“
odbor investiční (dále „OI“)

V dnešní době mají kotle instalované v kotelně na radnici MěÚ díky svému stáří a opotřebení nízkou
účinnost, náhradní díly na ně jsou prakticky k nesehnání. Z tohoto důvodu jsme pozvali projektanty,
abychom řešili reorganizování celé kotelny. Projektová dokumentace (dále „PD“) bude řešit návrh
zdroje tepla objektu (plynové kondenzační kotle) včetně nového ohřívače teplé vody s veškerým
strojním vybavením strojovny tepelné soustavy, topných větví, expanze a doplňovacího zařízení,
kompletní úpravy vnitřních povrchů prostor kotelny – výmalby, nová povrchová úprava podlahy,
odbourání betonových soklů, nátěr ocelového schodiště, redukce stávajících nepoužívaných rozvodů,
rozpočet a slepý rozpočet RTS 2022.
Celkové náklady na zpracování PD činí 93.500 Kč bez DPH (tj. 113.135 Kč vč. DPH). Pro uzavření
smluvního vztahu se společností TPS PROJEKT, s. r. o., Havlíčkova 20, 6002 00 Brno, IČO 06701094
žádáme o vyčlenění částky z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyčlenění částky ve výši 113.135 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci
„Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD“
Termín plnění: 31.12.2022
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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