Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
ze 76. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27. června 2006 ve 14:00 hodin v sále
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8

2. Schválení smlouvy na opravu požární techniky JSDH Kojetín
3. Rozpočtové opatření
4. Nakládání s majetkem
5. Schválení smluv
6. Smlouva na rekonstrukci komunikace u rybníka Jordán
7. Podnájem restaurace na koupališti
8. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta, závěr
8/A. Dotace obcím na sociální služby na rok 2006

2. Schválení smlouvy na opravu požární techniky JSDH Kojetín
(tisk R/684)
Usn. č.
R 1213/06-06
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0013/2006 mezi Městem Kojetín a firmou Požární technika
KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky na opravu vozidla Š 706 CAS 25, SPZ PR 39-84
dle přílohy smlouvy č. 1 v celkové hodnotě 630.864,- Kč.
3. Rozpočtové opatření
(tisk R/685)
Usn. č.
R 1214/06-06
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření ve výši 192,4 tis. Kč dle přílohy č.1 a důvodové zprávy tisku R/685.
4. Nakládání s majetkem
(tisk R/686)
Usn. č.
R 1215/06-06
Rada města po projednání

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 2499/7, ost. plocha, komunikace, o výměře
1274 m2 a p. č. 2499/5 ost. plocha, komunikace, o výměře 2531 m2, 2499/15 ost. plocha,
komunikace, o výměře 253 m2, 2499/16 ost. plocha, komunikace, o výměře 1688 m2 a 2499/19 ost.
plocha, komunikace, o výměře 1623 m2, v k.ú. Kojetín.
Usn. č.
R 1216/06-06
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca
35 m2, ul. Sladovní, k.ú. Kojetín, za účelem pěstování zeleniny a květin,
v případě, že po dobu zveřejnění záměru, během 15-ti dnů nebudou podány občany žádná vyjádření
k uvedenému oznámení (námitky k pronájmu, nové nabídky na pronájem),
schvaluje pronájem části pozemku p. č. 211/5, ost. plocha, o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kojetín, pí.
BB…, za účelem pěstování květin a zeleniny, za cenu 0,80 Kč/m2/rok.
5. Schválení smluv
(tisk R/687)
Usn. č.
R 1217/06-06
Rada města po projednání
schvaluje: uzavření smlouvy o dílo č. 260606 mezi Městem Kojetín a společností Horák a synové,
Okrasné školky s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, IČ:26215390 na akci „Zatravnění plaveckého
bazénu v Kojetíně“ za částku 375.633,-Kč vč.DPH,
schvaluje: uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Kojetín a Ing. Janou Gregorovou a Ing.
Radomírem Gregorem, Čechova 692, Hulín, jejímž předmětem je inženýrská činnost při realizaci
stavby „Obnova pivovarského hotelu v Kojetíně“, za částku 325.000,-Kč.
6. Smlouva na rekonstrukci komunikace u rybníka Jordán
(tisk R/688)
Usn. č.
R 1218/06-06
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou Vasil Mádr Autodoprava,
Smetanova 184, Lipník nad Bečvou I-Město na rekonstrukci komunikace u rybníka Jordán za cenu
225.735,- Kč vč. DPH.
7. Podnájem restaurace na koupališti
(tisk R/689)
Usn. č.
R 1219/06-06
Rada města po projednání

schvaluje podnájem restaurace na koupališti v Kojetíně paní Jarmile Hodanové, Masarykovo
náměstí 428, Kojetín, Kojetín I-Město, za stejných podmínek jako nájemci - Ing. Hönig Pavel, HG
STYLE - sdružení podnikatelů Kojetín. Členové rady neměli žádné připomínky.
8. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta, závěr
8/A. Dotace obcím na sociální služby na rok 2006
Usn. č.
R 1220/06-06
Rada města po projednání:
souhlasí s přijetím dotace z prostředků Olomouckého kraje ve výši 192.430,- Kč na zajištění
sociálních služeb v roce 2006,
souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín na
financování provozních výdajů Pečovatelské služby Města Kojetín.
Předloží ZM 06/06 ke schválení.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města
Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města
Zápis provedla: Hana Rohová
V Kojetíně dne 27. června 2006

