Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 67. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 1. března 2006 v 15:30 hodin v kanceláři
starosty města na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo nám. 20
2. Příprava investičních akcí na rok 2007
3. Schválení smlouvy
4. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta, závěr
4/A) Stavební podnik Přerov
4/B) Žádost o narovnání vztahů a plnění smlouvy o budoucí smlouvě – občanské sdružení HELP
ME – I HELP YOU
4/C) Žádost o finanční podporu při vydání monografie „Středověká vesnice na Moravě“ – Muzejní
a vlastivědná společnost v Brně
2. Příprava investičních akcí na rok 2007
(tisk R/605)
Usn. č.
R 1076/03-06
Rada města po projednání
schvaluje záměr zpracování projektové dokumentace pro přípravu žádosti o dotace ze státního
rozpočtu na akce „Rekonstrukce interiéru – Sokolovna Kojetín“ a „Rekonstrukce budovy
Polikliniky Kojetín“.
ukládá
•
•

FO připravit pro jednání RM 03/06 návrh rozpočtového opatření, které bude řešit finanční
zabezpečení prací spojených se zpracováním PD
odboru MIM zpracovat, na základě projektů, kompletní žádosti o dotaci na uvedené
investiční akce ze SR do 30.4.2006

ukládá odboru MIM předložit návrh na ukončení smluvního vztahu s bezpečností agenturou B. S. –
KINGS, s. r. o., se sídlem Bulharská 1, Prostějov, PSČ 796 01, dle ustanovení smlouvy o zajištění
hlídací služby a předložit nabídku na zajištění bezpečností služby v objektu polikliniky na RM 3/06.
3. Schválení smlouvy
Usn. č.
R 1077/03-06
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a Ing. Helenou Frkalovou, Rataje 161,
okr. Kroměříž, PSČ 768 12. Předmětem smlouvy je zpracování I. stupně projektové dokumentace

pro rekonstrukci jednotlivých prostor Sokolovny Kojetín, vstupu, rozvodů elektro, střechy – viz.
příloha smlouvy. Celková cena díla včetně DPH činí 341.830,-Kč.
4. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta, závěr
4/A) Stavební podnik Přerov
Usn. č.
R 1078/03-06
Rada města po projednání
schvaluje ukončení sporu se Stavebním podnikem Přerov za podmínek, že Město Kojetín uhradí
Stavebnímu podniku Přerov částku max. 250 tis. Kč.
4/B) Žádost o narovnání vztahů a plnění smlouvy o budoucí smlouvě – občanské sdružení
HELP ME – I HELP YOU
Usn. č.
R 1079/03-06
Rada města po projednání
pověřuje odbor MIM zjistit podmínky pro možnost odstoupení od kupní smlouvy k nemovitosti
č.p. 432 v ul. Příční v Kojetíně,
ukládá starostovi města odpovědět na dopis Ing. Červeného
4/C) Žádost o finanční podporu při vydání monografie „Středověká vesnice na Moravě“ –
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Usn. č.
R 1080/03-06
Rada města po projednání
ukládá místostarostovi města reagovat, jménem Mikroregionu Střední Haná, na žádost Muzejní
a vlastivědné společnosti v Brně o finanční podporu při vydávání monografie „Středověká vesnice
na Moravě“.

Ing. Mojmír Haupt v. r.
starosta města
Ing. Jiří Šírek v. r.
místostarosta města
Zápis provedla: Lucie Šťastná
V Kojetíně dne 1. března 2006

