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 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.09.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.09.2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

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 investiční žádá o zrušení usnesení:
č. R/2021/0341 ze dne 01.09.2021
Důvodová zpráva:
Stávající jednotnou kanalizaci, která byla přeložena v rámci rozšíření věznice v roce 2020, následně
věznici prodána v květnu 2021, provozovatel spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
nedoporučuje vyjmout z provozu, protože do kanalizace města Kuřimi teče voda z kanalizace jiného
vlastníka (věznice). Věznice přislíbila zažádat o změnu užívání kanalizace, a to na přípojku, což
učinila na stavebním úřadu cca před 10 dny. Jakmile bude vydáno rozhodnutí stavebním úřadem,
bude možné kanalizaci z provozu vyjmout. Kanalizace bude tedy předmětem dalšího dodatku
provozní a nájemní smlouvy.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.09.2021 a ruší usnesení č. R/2021/0341 ve věci
vyjmutí jednotné kanalizace přeložené v rámci realizace rozšíření věznice.
Termín plnění: 22.09.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu
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