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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.10.2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - plnění usnesení RM

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 prodloužení termínu plnění usnesení:
č. 308/2018 ze dne 13.06.2018
Důvodová zpráva:
Investor akce s názvem „Díly za sv. Jánem – VIII. etapa“ předpokládá dokončení výstavby a předání
stavebních objektů nejdříve v létě roku 2022.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.11.2022.
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení:
č. 467/2020 ze dne 19.12.2020
Důvodová zpráva:
Z důvodu požadavků na změny v dalším rozvoji sociálních služeb poskytovaných Centrem sociálních
služeb Kuřim, příspěvkovou organizací, musí dojít rovněž ke změnám v připravovaných úpravách
budovy CSS Kuřim. Projektantem těchto úprav dle dosavadního zadání je architektonická kancelář
knesl-kynčl, s. r. o., uzavřená smlouva o dílo (zadavatelem je CSS Kuřim) však neumožňuje akceptaci
rozsáhlejších změn v projektu. Z tohoto důvodu žádá odbor investiční po dohodě s CSS Kuřim o
zrušení usnesení, kterým RM schválila výběr dodavatele projekčních prací. Následně bude vybrán
zhotovitel nový.

Vytvořeno 27.10.2021 18:46:50

1

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.10.2021, prodlužuje termín plnění usnesení č.
308/2018 do 30.11.2022 a ruší usnesení č. 467/2020 ve věci uzavření smlouvy o dílo.
Termín plnění: 13.10.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu
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