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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 07.04.2021
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 07.04.2021.
Termín plnění: 14.04.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 19.04.2021 10:35:33
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 07.04.2021"
Číslo
usnesení

Založeno

R/2021/052

19.02.2021

31.03.2021

Ing. Pavla
Kubová
(Odbor
investiční)

Návrh dodatku č. 23 k
Mandátní smlouvě

schvaluje
uzavření Dodatku č. 23 k Mandátní smlouvě mezi městem
Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se
sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO
46347275, jehož předmětem je „Roční plán investic seznam svěřených staveb“ pro rok 2021.

R/2021/085

10.03.2021

10.03.2021

Ing. Jaroslav
Hamřík
(Odbor
investiční)

Ukončení a uzavření
smlouvy o spolupráci kontejnery na textil

schvaluje
Smlouva odeslána na podpis druhé
uzavření smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, straně.
spol. s r. o., se sídlem Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou, IČO
43224245 ve věci sběru a převzetí textilu a obuvi
odložených do kontejnerů v katastru města Kuřimi.

286/2020

09.07.2020

31.03.2021

Ing. Pavla
Kubová
(Odbor
investiční)

Vězeňská služba České
republiky - prodej
kanalizace

schvaluje
prodej jednotné kanalizace DN 300 BEO v délce 27,6 m
umístněné na pozemku p. č. 3034/2 společnosti Vězeňská
služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha Nusle, IČ 00212423 za cenu dle znaleckého posudku ve výši
38.750 Kč.

R/2021/028

04.02.2021

31.03.2021

Mgr. Dagmar
Montagová
(Odbor
investiční)

Dodatek č. 3 k SOD
2010/D/0107

schvaluje
dodatek zaslán druhé smluvní straně
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb
č. 2010/D/0107 se společností GISIT, s. r. o., IČ 27686302,
se sídlem Rostislavovo náměstí 12, 612 00 Brno, kterým se
mění roční paušální cena na částku 30.250 Kč vč. DPH.

Splněno

Termín
splnění

Zodpovědný
pracovník

Název příspěvku

Text usnesení

Informace o průběhu
plnění
31. 3. 2021: Dodatek je právě k podpisu
ze strany BVK, následně bude předán k
podpisu p. starostovi.

Usrm č. 366/2020 ze dne 30.09.2020
termín plnění prodloužen do
31.03.2021.
31. 3. 2021: Kupní smlouva nebyla
dosud podepsána ze strany kupujícího:
Česká republika, Vězeňská služba České
republiky. Po podpisu kupujícího bude
smlouva předána k podpisu p.
starostovi.

R/2021/031

04.02.2021

05.03.2021

Kateřina
Friedlová
(Odbor
kancelář
úřadu)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o schvaluje
hudebním vystoupení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020/D/0097 se
THE PEOPLE music, s. r. o. společností THE PEOPLE music, s. r. o., se sídlem Příční
113/4c, 602 00 Brno, IČ 07430434, týkající se přeložení
termínu hudebního vystoupení.

11.02.2021 zasláno druhé straně na
podpis, vrátilo se zpět, jako
nedoručené, ve středu 24.03.2021
přijde osobně manager dodatky převzít.
Manager skupiny nereaguje, znovu
urgováno 07.04.2021.

