Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. dubna 2006 v 14:00 hodin v sále
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8
2. Nakládání s majetkem
3. Projednání odkoupení nemovitosti č.p. 1083 v k.ú. Kojetín
4. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta, závěr
4/A. Pronájem nebytových prostor v Kulturním domě v Kovalovicích
4/B. Přidělení náhradního bytu

2. Nakládání s majetkem
(tisk R/634)
Usn. č.
R 1122/04-06
Rada města po projednání
souhlasí: se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a zveřejněním záměru uzavření Smluv o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. a
Městem Kojetín, v souvislosti s výstavbou energetických zařízení na akcích:
Kojetín, Náměstí Svobody – rekonstrukce vedení nn, na pozemcích p. č. 5683, 6328/1, 5682/1,
4917/26, 6318, 6412, vše ost. plocha, p. č. 4917/2 orná půda, p. č. 4917/1 TTP, v k.ú. Kojetín
Popůvky – přípojka vn, TS, vývody nn, na pozemku ZE-PK, p. č. 76/1, k.ú. Popůvky u Kojetína
Kojetín, Přerovská – zaústění TS, vedení vn, nn, na pozemcích p. č. 2494/4, 5758/1, 5719/1,
137/3, 5757/2, 5738/1, 137/1, vše ost. plocha, p. č. 2494/3, zahrada, p. č. 138, trvalý travní porost,
v k.ú. Kojetín
3. Projednání odkoupení nemovitosti č.p. 1083 v k.ú. Kojetín
Usn. č.
R 1123/04-06
Rada města po projednání
pověřuje Ing. Jiřího Šírka, pana Františka Řihoška a Bc. Davida Behance k dalšímu jednání o kupní
ceně s majiteli nemovitosti č.p. 1083 v k.ú. Kojetín a výsledky jednání předložit na jednání RM
04/06.

4. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta, závěr
4/A. Pronájem nebytových prostor v Kulturním domě v Kovalovicích
Usn. č.
R 1124/04-06
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor klubovny Kulturního domu
v Kovalovicích.
4/B. Přidělení náhradního bytu
Usn. č.
R 1125/04-06
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 6, I. kategorie, velikost 3+1, v ulici J Peštuky 1320 Kojetín,
Kojetín I-Město manželům Č. … na dobu určitou, a to po dobu rekonstrukce bytu, poškozeného
povodní, nejdéle však do 31.10.2006.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města
Ing. Jiří Šírek
místostarosta města
Zápis provedla: Hana Rohová
V Kojetíně dne 4. dubna 2006

