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 15.12.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 08.12.2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - plnění usnesení RM

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

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/2021/0428 ze dne 10.11.2021
Důvodová zpráva:
Z důvodu plánovaného rozšíření zadání projektové dokumentace o parkovací stání v ul. Zámecká
nebude objednávka uzavřena v roce 2021 a bude se řešit novým vyčleněním finančních prostředků
z drobných investic v roce 2022.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení.
č. R/2021/0426 ze dne 10.11.2021
Důvodová zpráva:
Z důvodu změny zadání spočívající ve změně provedení zpomalovacího prahu v ul. Podhoří (místo
stavebního prahu, bude proveden plastový) nebude objednávka uzavřena v roce 2021 a bude se řešit
novým vyčleněním finančních prostředků z Drobných investic v roce 2022.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 08.12.2021 a ruší usnesení č. R/2021/0428 a č.
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R/2021/0426 týkající se vyčlenění finančních prostředků z drobných investic.
Termín plnění: 15.12.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 14.12.2021 10:38:16
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 09.12.2021"
Číslo
usnesení
R/2021/0428

Založeno
10.11.2021

Splněno

Termín
splnění

Zodpovědný
pracovník

Název příspěvku

Text usnesení

30.11.2021 Ing. Olga
Studie a projekty –
schvaluje
Hanáková
Chodník v ul. Zámecká vyčlenění částky 42.350 Kč z ORG
(Odbor investiční)
1008000000 – Studie a projekty
na projektovou dokumentaci pro
společné povolení v podrobnosti
pro zadání a provedení stavby
„Chodník v ul. Zámecká“.

Informace o průběhu
plnění
Z důvodu plánovaného rozšíření
zadání projektové dokumentace
o parkovací stání v ul. Zámecká
nebude objednávka uzavřena v
roce 2021 a bude se řešit novým
vyčleněním finančních
prostředků z Drobných investic v
roce 2022. Z těchto důvodů se
usnesení č. R/2021/0428 ruší.

