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 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Odkup systému MaR pro kotelnu budovy radnice Kuřim od p. Ing. Ivana
Augustina
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - cenová nabídka MaR od REGO s.r.o.
B - cenová nabídka MaR od p. Ing. Augustina

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
RM schválila dne 01.12.2021 usnesení č. R/2021/0441: 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.
RM schválila dne 15.12.2021 usnesení č. R/2021/0485: uzavření Smlouvy o dodávkách a odběru
tepla pro budovu Městského úřadu Kuřim s panem Ing. Ivanem Augustinem, Malinského 849, 582 22
Přibyslav, IČO 10114751, ve věci zajištění dodávky tepelné energie včetně servisu a údržby zdrojů ke
dni 01.01.2022.
V době řešení změny provozovatele kotelny radnice nabídla Společnost REGO, s. r. o., městu
k odkoupení stávající Systém řízení měření a regulace technologie kotelny (dále jen „MaR“), který
údajně vytvořila a vybudovala, cenová nabídka činila 135.321 Kč bez DPH (příloha A). Vzhledem
k ceně MaR a zvládnutelnosti provozu kotelny i bez výše uvedené technologie byl předpoklad, že MaR
nebude nutná. Avšak po komplikacích s obsluhou kotelny a v rámci urychlení celé provozní situace
pan Ing. Augustin odkoupil MaR sám na své náklady za mnohem výhodnější cenu ve výši 105.000 Kč
bez DPH (příloha B), kterou REGO, s. r. o., nabídlo přímo jemu a za tutéž cenu nyní nabízí pan Ing.
Augustin stávající systém MaR městu.
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OMP doporučuje RM odkup MaR vzhledem k předpokládanému využití i pro novou kotelnu, jejíž
rekonstrukce je plánována v letošním roce po skončení topné sezony.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odkup Systému řízení měření a regulace technologie kotelny MaR pro kotelnu v budově
Městského úřadu Kuřim od pana Ing. Ivana Augustina, Malinského 849, 582 22 Přibyslav,
IČO 10114751, za cenu ve výši 105.000 Kč bez DPH.
Termín plnění: 31.05.2022
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent

Vytvořeno 13.04.2022 12:52:12

2

