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 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.10.2020
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14.10.2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - plnění usnesení

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
Odbor kanceláře úřadu žádá o zrušení usnesení:
č. 101/2020 ze dne 11.03.2020
Důvodová zpráva:
darovací smlouva s panem Slávkem Bednářem na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč
spojeného s pořádání koncertu Aleše Brichty nebyla podepsána, protože se koncert nebude konat.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení.
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení:
č. 323/2020 ze dne 05.08.2020
Důvodová zpráva:
smlouva na technickou podporu, která je vázána dodávkou technologie na měření úsekové rychlosti
v ulici Pod Vinohrady a uvedení radaru do provozu není uzavřena.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 15.11.2020.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí

Vytvořeno 19.11.2020 11:41:32
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plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14.10.2020, ruší usnesení č. 101/2020 ze dne
11.03.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 323/2020 do 15.11.2020.
Termín plnění: 22.10.2020
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 19.11.2020 11:41:32
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 14.10.2020"
Číslo
usnesení

Založeno Splněno

Termín Zodpovědný
splnění pracovník

Název příspěvku

Text usnesení

Informace o průběhu
plnění

323/2020

06.08.2
020

30.09. Ing. Olga
2020 Hanáková
(Odbor
investiční)

Měření rychlosti
schvaluje
vozidel – nákup SW odlišný postup ve smyslu ustanovení
čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na
zakázku "Nákup SW pro měření
rychlosti vozidel" a schvaluje uzavření
smlouvy na nákup SW pro měření
rychlosti vozidel se společností INIT
technology, s. r. o., se sídlem
Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČ
04423101, v celkové hodnotě 517.759
Kč vč. DPH a navazující smlouvy o
technické podpoře se stejnou
společností ve výši 98.494 Kč/rok,
s hodinovou sazbou nad rámec
paušálních služeb ve výši 1.210 Kč/hod
vč. DPH.

smlouva na technickou
podporu, která je vázána
dodávkou technologie na
měření úsekové rychlosti
v ulici Pod Vinohrady a
uvedení radaru do
provozu není uzavřena.
Z tohoto důvodu žádáme
o prodloužení termínu
plnění usnesení do
15.11.2020.

383/2020

01.10.2
020

01.10. Petra
2020 Glosová
(Odbor
kancelář
úřadu)

Smlouva o
vzájemné
propagaci KOMETA GROUP,
a. s.

Společnost
KOMETA GROUP
informována o
schváleném usnesení emailem dne 02.10.2020.
Zatím bez odezvy.
Urgováno dne 13.10.2020.

schvaluje
uzavření smlouvy o vzájemné
propagaci mezi městem Kuřim a
společností KOMETA GROUP, a. s., se
sídlem Křídlovická 911/34, 603 00
Brno, IČ 26296195 na dobu určitou od
01.10.2020 do 30.09.2021.

