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 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.10.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.10.2021
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.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.10.2021.
Termín plnění: 27.10.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 27.12.2021 14:16:11
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 20.10.2021"
Číslo
usnesení
R/2021/0267

Založeno
01.07.2021

Splněno

Termín
splnění

Zodpovědný
pracovník

31.08.2021

Mgr. Dagmar
Montagová
(Odbor investiční)

Název příspěvku

Text usnesení

Smlouva o spolupráci při
schvaluje
tvorbě, aktualizaci a správě uzavření Smlouvy o spolupráci a
DTM JMK
poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy
Jihomoravského kraje s Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno, IČO 70888337. Na základě
smlouvy dojde k bezplatnému
převedení dat polohopisu a výškopisu
digitální technické mapy města Kuřim
k provedení konsolidace dat a jejich
použití k tvorbě Digitální technické
mapy Jihomoravského kraje.

Informace o průběhu
plnění
Smlouva zaslána k podpisu druhé
smluvní straně. Ta zatím nezaslala
podepsanou smlouvu zpět.
Aktualizováno dne 20.10.2021.

