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 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 03.03.2021
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. 466/2020 ze dne 25.11.2020
Důvodová zpráva:
Termín pro plnění usnesení RM č. 466/2020 ve věci uzavření smluvního vztahu na projektovou
dokumentaci nástavby a přístavby budovy Centra sociálních služeb žádáme prodloužit do 30.09.2021,
z důvodu opětovného projednávání rozsahu projektové dokumentace, což může mít zásadní vliv na
konečnou podobu Smlouvy o dílo na projekční práce, zejména pak ceny a termínů plnění.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.09.2021.
č. 467/2020 ze dne 25.11.2020
Důvodová zpráva:
Termín pro plnění usnesení RM č. 467/2020 ve věci uzavření smluvního vztahu na projektovou
dokumentaci stavebních úprav stávající budovy Centra sociálních služeb žádáme prodloužit do
30.09.2021, z důvodu opětovného projednávání rozsahu projektové dokumentace, což může mít
zásadní vliv na konečnou podobu Smlouvy o dílo na projekční práce, zejména pak ceny a termínů
plnění.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.09.2021.
č. 290/2020 ze dne 08.07.2020
Důvodová zpráva:
Analytická část studie nebyla městu zatím předložena. Zpracovatel je dočasně pracovně neschopen,
není schopen koncept studie zástupcům města předložit a dílo v termínu dokončit.

Vytvořeno 09.04.2021 13:51:11
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Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.05.2021.
č. R/2021/034 ze dne 08.07.2020
Důvodová zpráva:
Smlouvu o poskytnutí podpory bude ze strany města možné podepsat až po upřesnění podrobností
k akci uvedených na portálu.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.03.2021.
č. 491/2020 a č. 492/2020 ze dne 15.12.2020
Důvodová zpráva:
smlouvy jsou na připomínkování u smluvních stran.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínů plnění do 31.12.2021.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 03.03.2021 a prodlužuje termín plnění usnesení č.
466/2020 a č. 467/2020 do 30.09.2021, č. 290/2020 do 31.05.2021, č. RM/2021/034 do
31.03.2021, č. 491/2020 a č. 492/2020 do 31.12.2021.
Termín plnění: 10.03.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 09.04.2021 13:51:11
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 03.03.2021"
Číslo
usnesení

Založeno

Splněno

Termín
splnění

Zodpovědný
pracovník

Název příspěvku

Text usnesení

Informace o průběhu
plnění

491/2020

16.12.2020

28.02.2021

Ing. Renata Havlová
(Odbor investiční)

Cyklostezka Kuřim –
schvaluje
Požádáno o prodloužení termínu plnění.
Veverská Bítýška – přeložka uzavření Dohody o převodu práv a
sloupu VN
povinností ze smlouvy o přeložce
zařízení distribuční soustavy č.
9090004338 se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ 28085400 a společností
Mikroregionem Kuřimka, Jungmannova
968/75, 664 34 Kuřim, IČ 71248749.

492/2020

16.12.2020

28.02.2021

Ing. Renata Havlová
(Odbor investiční)

Přestavba bývalé kotelny na s c h v a l u j e
Požádáno o prodloužení termínu plnění.
ul. Jungmannova - studie
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl.
9 směrnice S5/2019/RM Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na
akci „Přestavba bývalé kotelny na ul.
Jungmannova - studie“ a schvaluje
uzavření smluvního vztahu se
společností knesl kynčl architekti, s. r. o.,
Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ
47912481 v celkové hodnotě 302.500 Kč
vč. DPH.

466/2020

10.12.2020

28.02.2021

Ing. Moris Réman
(Odbor investiční)

Centrum sociálních služeb - s c h v a l u j e
Požádáno o prodloužení termínu plnění.
projekt přístavby a nástavby v souladu se směrnicí S5/2019/RM
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru
zhotovitele projektové dokumentace na
akci „Centrum sociálních služeb Kuřim –
přístavba a nástavba“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností
knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská
416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 za
cenu 900.000 Kč bez DPH (tj. 1.089.000
Kč s DPH) ve věci vypracování projektu
na přístavbu a nástavbu. Smluvním
objednatelem projekčních prací bude
v souladu se zřizovací listinou
příspěvková organizace Centrum
sociálních služeb, se sídlem Zahradní
1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276.

467/2020

10.12.2020

28.02.2021

Ing. Moris Réman
(Odbor investiční)

Centrum sociálních služeb - s c h v a l u j e
Požádáno o prodloužení termínu plnění.
projekt úprav stávající
v souladu se směrnicí S5/2019/RM
budovy
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru
zhotovitele projektové dokumentace na
akci „Centrum sociálních služeb Kuřim –
úpravy stávající budovy“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností
knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská
416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 za
cenu 339.000 Kč bez DPH (tj. 410.190 Kč
s DPH) ve věci vypracování projektu na
stavební úpravy stávající budovy.
Smluvním objednatelem projekčních
prací bude v souladu se zřizovací listinou
příspěvková organizace Centrum
sociálních služeb, se sídlem Zahradní
1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276.

290/2020

09.07.2020

28.02.2021

Ing. Pavla Kubová
(Odbor investiční)

Studie vodního
hospodářství na území
katastru města Kuřimi –
návrhová část

schvaluje
Do RM podána žádost o prodloužení
odlišný postup zadání dle směrnice Rady termínu plnění do 31.05.2021.
města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na
dodavatele návrhové části Studie
koncepce vodního hospodářství v povodí
Kuřimky a schvaluje zadání zakázky
formou objednávky společnosti VH
Atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81,
Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 za
cenu 485.000 Kč bez DPH, tj. 586.850 Kč
včetně DPH.

R/2021/034

04.02.2021

28.02.2021

Ing. Pavla Kubová
(Odbor investiční)

Smlouva o poskytnutí
podpory k projektu
„Adaptační strategie na
klimatickou změnu regionu
Kuřimska“

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory
z programu „Životní prostředí,
ekosystémy a změna klimatu“.

Požádáno o prodloužení termínu plnění.

