Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 65. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

2. Plnění usnesení RM
3. Kontrola plnění usnesení ZM
4. Změna rozpočtu roku 2005 – rozpočtové opatření č. 6
5. Návrh rozpočtu města Kojetín na rok 2006
6. Návrh na přijetí investičního úvěru u ČS a. s.
7. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na r. 2006
8. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci na rok 2006 - MěKS
9. Nakládání s majetkem
10. Návrh na zrušení organizační složky města Hospodářské správy objektu Polikliniky Kojetín;
změna organizačního řádu MěÚ Kojetín
11. Organizační zajištění zasedání ZM
12. Smlouva o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín
13. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2005
14. Výroční zpráva Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2005
15. Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2005, plán práce MěKS na rok 2006
16. Zpráva o plnění programu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Kojetín v roce
2005
17. Plán investic na rok 2006
18. Jmenování komise pro poskytování peněžitých dotací
19. Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2005
20. Odvolání z funkce interního auditora
21. Dodatek č. 2 Zásad užití sociálního fondu
22. Skončení nájmu obecního bytu dohodou
23. Pronájem obecního bytu
24. Pronájem nebytových prostor
25. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta
25/A) Zápisy z komisí RM Kojetín
25/B) Podnájem sklepních prostor Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
25/C) Dopisy pana a paní Braunerových kritizující situaci v TJ Kanoistika Kojetín
25/D) Žádost Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sv.Čecha Kojetín o úpravu nájemného – sál
sokolovny
25/E) Žádost o poskytnutí daru – Fond ohrožených dětí
25/F) Informace o projektovém záměru – podprojekt „Střední odborné učiliště v Kojetíně pro
mládež ze sociálně slabých skupin obyvatelstva se zřetelem na romskou komunitu“
25/G) Žádost manželů Slezákových o obnovení nájemní smlouvy
25/H) Smlouva o dílo mezi Městem Kojetín a firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
25/CH) Jmenování členů komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
25/I) Průběh losování zájemců o veřejnou zakázku „Obnova a stavební úpravy rekreačního bazénu
Kojetín, okres Přerov“
25/J) Žádost o prodej cukrové vaty v areálu koupaliště v Kojetíně

2. Plnění usnesení RM
(tisk R/571)
Usn. č.
R 1007/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetín z jednání rady města ze dne 30.8. a
30.11.2005.
Návrh na usnesení byl schválen 7 hlasy.
3. Kontrola plnění usnesení ZM
(tisk R/572)
Usn. č.
R 1008/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetín z jednání ze dne 18.11.2004,
13.9.2005, 16.11.2005 a 14.12.2005.
4. Změna rozpočtu roku 2005 – rozpočtové opatření č. 6
(tisk R/573)
Usn. č.
R 1009/01-06
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením ve výši 2.041,63 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku R/573,
bere na vědomí rozpočtové opatření – přesuny dle přílohy č. 2 tisku R/573,
předloží rozpočtové opatření č. 6 ke schválení zastupitelstvu města dne 31. ledna 2006,
schvaluje navýšení prostředků na platy na rok 2005 u organizační složky města – Pečovatelské
služby města Kojetín ve výši 43 tis. Kč v důsledku zavedení pohotovostních služeb a rozšíření
počtu pracovníků pečovatelské služby.
5. Návrh rozpočtu města Kojetín na rok 2006
(tisk R/574)
Usn. č.
R 1010/01-06
Rada města po projednání
Souhlasí

1. s návrhem rozpočtu města Kojetín na rok 2006,
2. s tvorbou a čerpáním Sociálního fondu na rok 2006,
3. s výdaji z Ekologického fondu v roce 2006,
předloží návrhy jednotlivých rozpočtů na rok 2006 ke schválení zastupitelstvu města dne 31. ledna
2006,
pověřuje správce rozpočtu města (vedoucí finančního odboru) prováděním přesunů
rozpočtovaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu jednotlivých kapitol na rok
2006.
6. Návrh na přijetí investičního úvěru u ČS a. s.
(tisk R/575)
Usn. č.
R 1011/01-06
Rada města po projednání
souhlasí
•
•

s přijetím investičního úvěru u ČS a.s. ve výši 35 mil. Kč na financování akce Obnova
Pivovarského hotelu, Kojetín,
se zajištěním úvěru dotací z programu SROP a budoucími rozpočtovými příjmy,

předloží ke schválení zastupitelstvu města dne 31. ledna 2006.
7. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na r. 2006
(tisk R/576)
Usn. č.
R 1012 /01-06
Rada města po projednání
schvaluje účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Kojetín
na rok 2006 dle tisku R/576.
8. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci na rok 2006 - MěKS
(tisk R/577)
Usn. č.
R 1013/01-06
Rada města po projednání
usměrňuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., v platném znění, výši
prostředků na platy pro rok 2006, v rámci schváleného příspěvku pro příspěvkovou organizaci
MěKS Kojetín, podílem mimotarifních složek platu ve výši 25% k platovým tarifům, stanoveným
pro zajištění přípustného objemu prostředků na platy,

ukládá ředitelce MěKS Kojetín zabezpečit v roce 2006 hospodaření s finančními prostředky na
platy v souladu s usnesením RM a nařízením vlády č. 477/2000 Sb., v platném znění.
9. Nakládání s majetkem
(tisk R/578)
Usn. č.
R 1014/01-06
Rada města po projednání
1. souhlasí: s prodejem pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – původ parcel ZE p. č.
276/2, o výměře 36 m2, k.ú. Kojetín, pí Lence Konečné, … za cenu 50,- Kč a úhradu
nákladů spojených s převodem nemovitosti,
předloží k projednání a schválení ZM 01/06.
2. souhlasí s prodejem celého areálu Školního statku Kojetín dle společné nabídky tří zájemců
za celkovou cenu 5.500.000,- Kč,
souhlasí:
a. s prodejem části areálu bývalého školního statku v Kojetíně, a to pozemků parc.č. st.
1650 zast.pl., parc.č. st. 1653/3 zast.pl., parc.č. st. 1888/6 zast.pl., parc.č. st. 2005/2
zast.pl., parc.č. 1010/12 orná půda, zem.stav. na pozemku parc.č. st. 1650, budovy
bez č.p./č.e., tech.vyb. (studna) na pozemku parc.č.st. 1651, zem.stav. na pozemku
parc.č. st.1652/1, st.1652/2 a st.1652/3, garáž na pozemcích parc.č. st. 1653/1, st.
1653/2, st. 1653/3, st. 1653/4, st. 1653/5, st. 1653/6, st. 1653/7, st. 1653/8, st. 1653/9,
obč.vyb., na pozemcích parc. č. st. 1654/1, st. 1654/2, st. 1654/3, zem.stav. na
pozemcích parc.č. st. 1655/1, st. 1655/2, st. 1655/3, zem.stav. na pozemku parc.č. st.
1798, zem.stav. na pozemku parc.č. st. 1799, zem.stav. na pozemcích parc.č. st.
1888/1, st. 1888/2, st. 1888/3, st. 1888/4, st. 1888/5, st. 1888/6, tech.vyb. na
pozemcích parc.č. st. 2005/1 a st. 2005/2 a dále objekty neevidované v katastru
nemovitostí sklad olejů na pozemcích parc.č. 896/18 a 896/15, silážní jámu na
pozemcích parc.č. 896/2 a st.1652/3 a dále trafostanici (stožárový transformátor
sloužící k zajištění dodávek el.energie) a poměrnou část vodovodu, vodovodní
přípojky, kanalizace, elektrického osvětlení, vnitrozávodových komunikací na výše
uvedených pozemcích a oplocení v areálu bývalého Školního statku v Kojetíně, vše
v k.ú. Kojetín, obec Kojetín a to společnosti HG STYLE s.r.o., Závodí 426, Kojetín
za cenu 3.450.000,-Kč (a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí),
b. s prodejem části areálu bývalého školního statku v Kojetíně, a to pozemků parc.č. st.
2004/2 zast.pl., parc.č. st. 2004/3 zast.pl., parc.č. st. 2449/1 zast.pl., parc.č. 896/8
ost.pl., parc.č. 896/10 ost.pl., parc.č. 1010/14 orná půda, parc.č. 1010/15 orná půda,
zem.stav. na pozemcích parc.č. st. 2004/1, st. 2004/2, st. 2004/3, zem.stav. na
pozemcích parc.č. st. 2449/1 a st. 2449/2 a dále objekty neevidované v katastru
nemovitostí plechovou boudu - sklad stavebního materiálu na pozemcích parc.č.
896/8 a 896/28 a dále poměrnou část vodovodu, vodovodní přípojky, kanalizace,
elektrického osvětlení, vnitrozávodových komunikací na výše uvedených pozemcích
a oplocení v areálu bývalého Školního statku v Kojetíně, vše v k.ú. Kojetín, obec
Kojetín a to manželům Olšanským, … za cenu 1.500.000,-Kč (a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí),

c. s prodejem části areálu bývalého školního statku v Kojetíně, a to zem.stav. na
pozemcích parc.č. st. 2450/1, st. 2450/2, st. 2450/3 a st. 2450/4 a dále objekty
neevidované v katastru nemovitostí ocelokůlnu - sklad stavebního materiálu a
zemědělské techniky na pozemcích parc.č. 896/29 a 896/30, zásobník na krmení na
pozemcích parc.č. 896/30 a 911/2, nadzemní jímku na kejdu na pozemcích parc.č.
911/6 a 911/7, nadzemní hnojiště na pozemcích parc.č. 911/7 a 1010/6 a dále
poměrnou část vodovodu, vodovodní přípojky, kanalizace, elektrického osvětlení,
vnitrozávodových komunikací na výše uvedených pozemcích a oplocení v areálu
bývalého Školního statku v Kojetíně, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín a to
manželům Minaříkovým, … za cenu 550.000,-Kč (a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitostí),
nesouhlasí s prodejem nemovitostí v areálu bývalého Školního statku v Kojetíně dalším zájemcům
a to p. Zdeňku Krybusovi a p. Jaroslavu Hrabalovi dle jejich nabídek, neboť společná nabídka
shora uvedených zájemců řeší převod areálu komplexně a je pro město Kojetín výhodnější,
předloží k projednání a schválení ZM 01/06.
3. nesouhlasí: s prodejem pozemku p. č. 4921/8, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře
1350 m2, k.ú. Kojetín, firmě EASTERN SUGAR ČR, a.s.,
nesouhlasí: se směnou pozemku z majetku města p. č. 4921/8 vodní plocha, zamokřená
plocha, o výměře 1350 m2, za část pozemku ve vlastnictví EASTERN SUGAR ČR, a.s., p.
č. 1270/1 ost. plocha, k.ú. Kojetín,
předloží k projednání ZM 01/06.
4. odkládá projednání zrušení věcného břemene mezi Městem Kojetín a manželi Kyselými, …
vlastníky č.p. 884, spočívající v právu služebnosti společného kanálu ve prospěch vlastníka
domu č.p. 61, na pozemku p.č.st. 18/3, na období po provedené rekonstrukci Pivovarského
hotelu.
10. Návrh na zrušení organizační složky města Hospodářské správy objektu Polikliniky
Kojetín; změna organizačního řádu MěÚ Kojetín
(tisk R/579)
Usn. č.
R 1015/01-06
Rada města po projednání
souhlasí se zrušením organizační složky Hospodářské správy objektu Polikliniky Kojetín ke dni
1.3.2006,
předloží tento návrh zastupitelstvu města k projednání dne 31.1.2006,
schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Kojetín s účinností od 1.3.2006 a 1.5.2006, dle
důvodové zprávy tisku R/579.

11. Organizační zajištění zasedání ZM
(tisk R/580)
Usn. č.
R 1016/01-06
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 31.1.2006.
12. Smlouva o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín
(tisk R/581)
Usn. č.
R 1017/01-06
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín na bezplatné
užívání multimediálního počítače – Triline PROFI Ce 10L-Smikro, monitoru 17“ Hyundai
ImageQuest Q770 silver a multifunkčního zařízení Minolta PagePro 1380F pro Městskou
knihovnu Kojetín,
2. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín na bezplatné
užívání multimediálního počítače – Triline PROFI Ce 10L-Smikro, monitoru 17“ Hyundai
ImageQuest Q770 silver a multifunkčního zařízení Minolta PagePro 1380F pro Místní
knihovnu Kovalovice,
3. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín na bezplatné
užívání multimediálního počítače – Triline PROFI Ce 10L-Smikro, monitoru 17“ Hyundai
ImageQuest Q770 silver a multifunkčního zařízení Minolta PagePro 1380F pro Místní
knihovnu Popůvky,
ukládá ředitelce MěKS zabezpečit realizaci podmínek stanovených ve smlouvách o výpůjčce,
uzavřených mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín, ve věci výpůjčky výpočetní techniky pro
Městskou knihovnu Kojetín, Místní knihovnu Popůvky a Místní knihovnu Kovalovice.
13. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2005
(tisk R/582)
Usn. č.
R 1018/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2005.

14. Výroční zpráva Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2005
(tisk R/583)
Usn. č.
R 1019/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí výroční zprávu Pečovatelské služby Města Kojetín za rok 2005,
ukládá vedoucí Pečovatelské služby města Kojetín, pí Ivaně Černé, poděkovat všem členkám
pečovatelské služby za jejich práci v roce 2005.
15. Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2005, plán práce MěKS na rok 2006
(tisk R/584)
Usn. č.
R 1020/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí
•
•

zprávu o činnosti MěKS Kojetín za rok 2005,
návrh plánu činnosti MěKS Kojetín na rok 2006,

ukládá ředitelce MěKS Kojetín:
•
•

dopracovat plán činnosti na rok 2006 o investiční potřeby, personální zajištění a vizi
jednotlivých pracovišť,
realizovat navržená doporučení dle protokolu č. 10/2005 a 11/2005 o výsledku
veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace města – Městského kulturního střediska
Kojetín a o přijatých opatřeních informovat RM 02/06.

16. Zpráva o plnění programu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Kojetín
v roce 2005
17. Plán investic na rok 2006
(tisk R/585, R/586)
Usn. č.
R 1021/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění programu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Města
Kojetín v roce 2005 a plán investic Města Kojetín na rok 2006,
předloží zprávu a plán investic na rok 2006 k projednání ZM v 01/2006.

18. Jmenování komise pro poskytování peněžitých dotací
(tisk R/587)
Usn. č.
R 1022/01-06
Rada města po projednání
zřizuje Komisi pro poskytování peněžitých dotací,
jmenuje členy Komise pro poskytování peněžitých dotací ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Bc. Milada Šigutová – předseda
Mgr. Ludmila Vranová – člen
Ing. Jiří Šírek
p. František Krejčiřík
p. Ladislav Polák
tajemnice komise: pí. Dana Chytilová

19. Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2005
(tisk R/588)
Usn. č.
R 1023/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2005, dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
20. Odvolání z funkce interního auditora
(tisk R/589)
Usn. č.
R 1024/01-06
Rada města po projednání
odvolává v návaznosti na změnu organizačního řádu MěÚ Kojetín od 1.1.2006 z funkce interního
auditora paní Danu Chytilovou.
21. Dodatek č. 2 Zásad užití sociálního fondu
(tisk R/590)
Usn. č.
R 1025/01-06
Rada města po projednání
schvaluje s účinností od 1.1.2006 Dodatek č. 2 zásad užití sociálního fondu, dle důvodové zprávy
tisku R/590.

22. Skončení nájmu obecního bytu dohodou
(tisk R/591)
Usn. č.
R 1026/01-06
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu obecního bytu č. 6, I. kategorie, vel. 3+1, v ul. Jana Peštuky 1320,
Kojetín, Kojetín I – Město, na návrh nájemců, … dohodou ke dni 31.1.2006.
23. Pronájem obecního bytu
(tisk R/591a)
Usn. č.
R 1027/01-06
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. D3, I. kategorie, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I – Město, panu Martinu Souškovi, … kauce 50.000,- Kč.
24. Pronájem nebytových prostor
(tisk R/592)
Usn. č.
R 1028/01-06
Rada města po projednání
schvaluje pronájem nebytových prostor – garáž č. 46 o výměře 18 m2 ve dvorním traktu domu č.p.
54 na Masarykově náměstí, Kojetín, Kojetín I – Město, manželům Janě a Tomáši Holotovým, …
nájemné 700,- Kč/měsíc,
ukládá odboru MIM předložit na RM 02/06 návrh nové ceny nájemného garáží u domu čp. 54
Masarykovo nám. v Kojetíně, v návaznosti na uzavřené smlouvy o pronájmu.
25. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta
25/A) Zápisy z komisí RM Kojetín
Usn. č.
R 1029/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí
•
•

zápis z jednání Komise pro bytové otázky ze dne 5.12.2005,
zápis z jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 16.11., 7.12.1005 a 4.1.2006.

25/B) Podnájem sklepních prostor Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Usn. č.
R 1030/01-06
Rada města po projednání
souhlasí s podnájmem sklepních prostor Vzdělávacího a informačního centra Kojetín p. Michalu
Vavříkovi, … pro účely zkoušek hudební skupiny „Z kredence karty“.
25/C) Dopisy pana a paní Braunerových kritizující situaci v TJ Kanoistika Kojetín
Usn. č.
R 1031/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí dopisy psané panem Robertem Braunerem a Ing. Janou Braunerovou ze dne
15.12.,28.12.2005,2.1.,4.1. a 5.1.2006, ve věci platnosti jednání valné hromady TJ Kanoistiky
Kojetín.
25/D) Žádost Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sv.Čecha Kojetín o úpravu nájemného –
sál sokolovny
Usn. č.
R 1032/01-06
Rada města po projednání
doporučuje ředitelce MěKS Kojetín stanovit 50% výši nájemného při konání dětského karnevalu
SRPŠ při ZŠ Sv. Čecha Kojetín.
25/E) Žádost o poskytnutí daru – Fond ohrožených dětí
Usn. č.
R 1033/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost JUDr. Marie Vodičkové, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, o poskytnutí
daru.
25/F) Informace o projektovém záměru – podprojekt „Střední odborné učiliště v Kojetíně pro
mládež ze sociálně slabých skupin obyvatelstva se zřetelem na romskou komunitu“
Usn. č.
R 1034/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci MUDr. Miroslava Faltýna o projektovém záměru - podprojekt „Střední
odborné učiliště v Kojetíně pro mládež ze sociálně slabých skupin obyvatelstva se zřetelem na
romskou komunitu“,

ukládá starostovi města, Ing. Mojmíru Hauptovi, zaslat MUDr. Miroslavu Faltýnovi zásadní
odmítavé stanovisko RM k jeho záměru.
25/G) Žádost manželů Slezákových o obnovení nájemní smlouvy
Usn. č.
R 1035/01-06
Rada města po projednání
schvaluje prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č C3 Sladovní 1309, Kojetín dosavadním
nájemcům na dobu určitou - 6 měsíců - za předpokladu úhrady dlužného nájemného do 28.2.2006.
25/H) Smlouva o dílo mezi Městem Kojetín a firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Usn. č.
R 1036/01-06
Rada města po projednání
schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Kojetín a firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o.,
ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice na realizaci stavby „ Kojetín – ul. Dvořákova – přeložky VN,
DTS,NN, výstavba RD-ON“.
25/CH) Jmenování členů komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
Usn. č.
R 1037/01-06
Rada města po projednání
schvaluje:
a. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
komunikací v prostoru přednádraží, nádražní ulice a Kuzníkovy ulice v Kojetíně“ ve
složení:
členové:
1. Mgr.Vlastimil Křesálek , JUSTITIA s.r.o.
2. Ing. Mojmír Haupt, starosta Město Kojetín
3. Bc. David Behanec, vedoucí odboru MIM
4. Jiří Stav, vedoucí stav. úřadu Kojetín
5. František Krejčiřík, člen rady města

náhradníci:
Petra Kubajurová. JUSTITIA s.r.o.
Ing. Jiří Šírek, místostarosta Město Kojetín
Jan Vojáček, investiční technik
Jana Bosáková, referent stav.úřadu Kojetín
František Řihošek, člen rady města

b. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Obnova a stavební úpravy
rekreačního bazénu Kojetín, okr. Přerov ve složení:
členové:
1. Mgr.Vlastimil Křesálek , JUSTITIA s.r.o.
2. Ing. Jiří Šírek, místostarosta Město Kojetín

náhradníci:
Petra Kubajurová. JUSTITIA s.r.o.
Ing. Mojmír Haupt, starosta Město Kojetín

3. Jan Vojáček, inv.technik Město Kojetín
4. Jiří Stav, vedoucí stav. úřadu Kojetín
5. František Řihošek, člen rady města

Bc. David Behanec, vedoucí odboru MIM
Jana Bosáková, referent stav.úřadu Kojetín
František Krejčiřík, člen rady města

25/I) Průběh losování zájemců o veřejnou zakázku „Obnova a stavební úpravy rekreačního
bazénu Kojetín, okres Přerov“
Usn. č.
R 1038/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí průběh losování zájemců o veřejnou zakázku „Obnova a stavební úpravy
rekreačního bazénu Kojetín, okres Přerov“.
25/J) Žádost o prodej cukrové vaty v areálu koupaliště v Kojetíně
Usn. č.
R 1039/01-06
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost pí Karolíny Hermanové o prodej cukrové vaty v areálu koupaliště
v Kojetíně a doporučuje obrátit se na provozovatele spol. Technis Kojetín s.r.o. před zahájením
sezóny 2006.
Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města
Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města
Zápis provedla: Hana Rohová
V Kojetíně dne 17. ledna 2006

