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 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.02.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27.01.2021
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. 598/2011 ze dne 21.12.2011
Důvodová zpráva:
Jedná se o trvalý zábor části pozemku parc. č 1199 o výměře 149m2, po jeho hranici, a to z důvodu
výstavby uliční komunikace Dr. Vališe v majetku města Kuřim. V této chvíli máme uzavřenu NS č.
159/2002 a následné dodatky (aktuální nájemné 1341 Kč/rok). Pokusíme se osvěžit jednání ohledně
podmínek odkoupení části pozemku. Vzhledem k tomu, že jsou jednání ohledně odkupu ze strany SŽ
administrativně náročná (řízení o postradatelnosti pozemku, prodej schvaluje vláda ČR apod.),
budeme jednat o možnosti zřízení věcného břemene umístění stavby na dobu neurčitou a za
jednorázovou úplatu, podobně jako tomu je u sousedního podchodu pro pěší ze žst Kuřim.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2021.
Odbor kancelář úřadu žádá o zrušení usnesení:
č. 64/2020 ze dne 26.02.2020
Důvodová zpráva:
Z důvodu programové chyby byly programem Konsiliář vygenerovány vždy dvě totožná usnesení RM:
 63/2020 - Rada města s c h v a l u j e kácení 2 ks jasanů na pozemku p. č. 3067/3 k. ú. Kuřim
a 4 ks břízy na pozemku p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim.
 64/2020 - Rada města s c h v a l u j e kácení 2 ks jasanů na pozemku p. č. 3067/3 k. ú. Kuřim
a 4 ks břízy na pozemku p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení č. 64/2020.
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č. 67/2020 ze dne 26.02.2020
Důvodová zpráva:
Z důvodu programové chyby byly programem Konsiliář vygenerovány vždy dvě totožná usnesení RM:
 66/2020 - Rada města s c h v a l u j e Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr
zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kuřim.
 67/2020 - Rada města s c h v a l u j e Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr
zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kuřim.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení č. 67/2020.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27.01.2021, prodlužuje termín plnění usnesení č.
598/2011 do 31.03.2021 a ruší usnesení č. 64/2020 ze dne 26.02.2020 ve věci kácení a
usnesení č. 67/2020 ve věci záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov.
Termín plnění: 04.02.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 27.01.2021"
Číslo
usnesení
324/2020

Č.
usnes.

598

Založeno
06.08.2020

Rok

2011

Splněno

Termín
splnění
01.01.2021

Zodpovědný
pracovník
Ing. Lenka
Doležalová
(Odbor investiční)

Text usnesení

Název příspěvku
Zpřístupnění štoly pod
Zárubou

Zodp. za
splnění

RM ukládá OMP a OIRR jednání se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná OMP/Vik
1003/7, Praha 1, IČ 70994234, o odkoupení pozemku + OI/Rém
parc. č. 1199 v k. ú. Kuřim.

Text usnesení

Informace o průběhu
plnění

schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na realizaci projektu
„Komplex LS-STOLLEN, Kuřim –
Záruba“.

Termín
Spolu- plánovan
pracuje
ého
plnění

Informace o průběhu plnění

probíhá. Termín plnění prodloužen usnesením
121/2016 do 31.12.2018. Prodlouženo usnesením
31.12.20
č. 1/2019 do 31.12.2020. Požádáno o prodloužení
termínu plnění do 31.12.2021.

Splněno
dne

