Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín

2. Plnění usnesení RM
3. Termíny svatebních obřadů
4. Poskytnutí peněžitých darů
5. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 2006/2007
6. Zpráva o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín ke dni 9.10.2006
7. Nakládání s majetkem města
8. Skončení nájemní smlouvy - Poliklinika
9. Bytové záležitosti
10. Souhlas vlastníka k poskytnutí výpůjčky pozemku
11. Návrh na vyřazení majetku z evidence, Prodej obytného přívěsu
12. Poskytnutí peněžitých darů občanům pracujícím jako členové komisí RM, návrh odměn členům
Jednotek sboru dobrovolných hasičů
13. Návrh na úpravu účetních odpisových plánů na rok 2006
14. Rozpočtové opatření
15.
16. Vyhodnocení prémiových ukazatelů za III. čtvrtletí 2006
17. Činnost JSDH Kojetín, Kovalovice a Popůvky v roce 2006
18. Zpráva o stavu na úseku školství a využívání volného času (činnost ZŠ, MŠ, MěDDM ve
školním roce 2005/2006)
19. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
19/A. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných Městem Kojetín, za rok
2006

2. Plnění usnesení RM
(tisk R/735)
Usn. č.
R 1320/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetín z jednání rady města ze dne 30.11.2005 a
12.9.2006,
bere na vědomí Zápis z jednání komise pro poskytování peněžitých dotací ze dne 9.10.2006 a
návrhem na přidělení dotací se bude zabývat na svém zasedání 11/06.

3. Termíny svatebních obřadů
(tisk R/738)
Usn. č.
R 1321/10-06
Rada města po projednání
schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2007.
4. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/741)
Usn. č.
R 1322/10-06
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3000,- Kč pí. LT… - na úhradu zvýšených nákladů
při péči o syna DD…,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2500,- Kč Arcidiecézní charitě Olomouc, Hospic na
Sv. Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc - Sv. Kopeček.
5. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 2006/2007
(tisk R/737)
Usn. č.
R 1323/10-06
Rada města po projednání
schvaluje předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na
místních komunikacích v zimním období 2006/2007,
ukládá jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. zabezpečit realizaci schváleného plánu v plném
rozsahu.
6. Zpráva o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín ke dni 9.10.2006
(tisk R/736)
Usn. č.
R 1324/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín ze dne
9.10.2006.

7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/742, 742a)
Usn. č.
R 1325/10-06
Rada města po projednání
schvaluje pronájem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový
katastr p. č. 918/1, 924, 1020, 1021, 1345/7, 1509, 1510, 1730/2, 1846, 1847, 1848, 1957, 1958,
1959, 2308/1, 2309, 2344, 2345, 2357, 2358, 2416, orná půda, o celkové výměře 4,5426 ha, k.ú.
Kojetín, za účelem zemědělského obhospodařování Agro-družstvu Morava, IČ: 476 761 5
Komenského nám. 1052, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu 3 500,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou.
Usn. č.
R 1326/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí odstoupení firmy CZ VEHA, s.r.o., Kojetín od žádosti o odkoupení pozemků p. č.
1332/2, trvalý travní porost, o výměře 410 m2 a p. č. 1332/4, trvalý travní porost, o výměře 261 m2,
ul. Padlých hrdinů, k.ú. Kojetín
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 7074 ost. plocha, o výměře 865 m2, v k.ú.
Kojetín.
Usn. č.
R 1327/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o možnostech zřízení parkovacího místa na pozemku p. č. 56/2, ost.
plocha, k.ú. Kojetín,
schvaluje ukončení Smlouvy o dočasném nájmu pozemku p. č. 56/2, ost. plocha, k.ú. Kojetín, s p.
JS…, dle čl. V. smlouvy, k 31.3.2007,
ukládá odboru MIM předložit návrh na zřízení parkovacích míst na pozemku p.č. 56/2, ost. plocha,
k.ú. Kojetín na RM 01/07 a předpokládané náklady na vybudování parkovacích míst zahrnout do
rozpočtu města na rok 2007.
Usn. č.
R 1328/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí odstoupení pí. TS…, od Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 211/5, ul. Sladovní,
k.ú. Kojetín
souhlasí se zveřejněním pronájmu části pozemku p. č. 211/5 o velikosti 47 m2, k.ú. Kojetín, za cenu
0,85/m2/rok, za účelem využití jako zahrádky.
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 velikosti 47 m2, ul. Sladovní, k.ú.
Kojetín, pí. MM…, za účelem využití jako zahrádky, za cenu 0,85 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usn. č.
R 1329/10-06
Rada města po projednání

ruší usnesení RM č. R 1250/08-06, ze dne 15. 8. 2006,
souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 6314/1, ost. plocha, o výměře 2811 m2 a pozemku
p. č. 6314/2, ost. plocha, o výměře 558 m2 a p.č. 6314/4, ostatní plocha, o výměře 900 m2 a
pozemek p. č. 6314/5, ost. plocha, o výměře 1909 m2, v k.ú. Kojetín, z vlastnictví Olomouckého
kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do majetku Města Kojetín,
Předloží k projednání a schválení ZM.
8. Skončení nájemní smlouvy - Poliklinika
(tisk R/743)
Usn. č.
R 1330/10-06
Rada města po projednání
schvaluje dohodu o skončení nájmu v objektu Polikliniky, ul. 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín
I-Město, okres Přerov se sl. ZT… - provozování odběrného místa firmy Oriflame ke dni
31.10.2006.
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v objektu Polikliniky, ul. 6. května
č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, okres Přerov o výměře 14,50 m2 (t.č. odběrné místo firmy
Oriflame).
V případě, že po dobu zveřejnění záměru během 15 ti dnů nebudou podána občany žádná vyjádření
k uvedenému oznámení (námitky k pronájmu, nové nabídky na pronájem)
schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky v ul. 6. května č.p. 1373, Kojetín,
Kojetín I-Město, v k.ú. Kojetín, okres Přerov o výměře 14,50 m2 (t.č. odběrné místo firmy
Oriflame) JO…, za účelem vykonávání advokátních služeb, za nájemné ve výši 9.865,- Kč/rok a
služby s nájmem spojené, na dobu neurčitou.
9. Bytové záležitosti
(tisk R/744)
Usn. č.
R 1331/10-06
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 21, vel. 1+1, v DPS v ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín
I-Město, žadatelům v pořadí:
1. pí. MS…, za smluvní měsíční nájemné 21,35 Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací
předměty. Výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
Nájem bytu bude poskytnut za předpokladu, že žadatelka uhradí Městu Kojetín příspěvek na
vybudování zařízení ve výši 30.000,- Kč,
2. pí. ZH…, za smluvní měsíční nájemné 21,35 Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací
předměty. Výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
Usn. č.
R 1332/10-06
Rada města po projednání
po uplynutí nájmu bytu sjednaného na dobu určitou

1. schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I-Město, pí. FR…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné
21,35 Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
2. schvaluje pronájem obecního bytu č. 8, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I-Město, pí. ŠG…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné
21,35 Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
3. schvaluje pronájem obecního bytu č. 6, vel. 1+1, v ul. Palackého 371, Kojetín, Kojetín IMěsto, manželům P…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 20,Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
4. schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín
I-Město, pí. MM…, na dobu určitou 6 měsíců, za smluvní měsíční nájemné 20,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
5. schvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín
I-Město, manželům M…, na dobu určitou 1 roku, za smluvní měsíční nájemné 20,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
6. schvaluje pronájem obecního bytu č. 10, vel. 1+1, v ul. Sladovní 1185, Kojetín, Kojetín IMěsto, sl. JK…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 50,81 Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
7. schvaluje pronájem obecního bytu č. 17, vel. 2+1, v ul. Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín IMěsto, pí. SČ…, bytem tamtéž, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné
36,84 Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
8. schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, vel. 2+1, v ul. Sladovní 1191, Kojetín, Kojetín IMěsto, p. LV…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 36,84 Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
9. schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 2+1, v ul. Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín IMěsto, pí. AZ…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 30,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
10. schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, vel. 2+1, v ul. Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín IMěsto, manželům M…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 36,84
Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
11. schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, v ul. Svatopluka Čecha 1204, Kojetín,
Kojetín I-Město, p. ZS…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 30,Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
12. schvaluje pronájem obecního bytu č. 6, vel. 2+1, v ul. Svatopluka Čecha 1204, Kojetín,
Kojetín I-Město, manželům Š…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční
nájemné 30,- Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
13. schvaluje pronájem obecního bytu č. 10, vel. 2+1, v ul. Svatopluka Čecha 1204, Kojetín,
Kojetín I-Město, pí. MO…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné
42,23 Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
14. schvaluje pronájem obecního bytu č. A2, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, manželům S…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 40,Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
15. schvaluje pronájem obecního bytu č. A4, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, pí. LK… a p. LK…, na dobu určitou 6 měsíců, za smluvní měsíční nájemné 40,Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
16. schvaluje pronájem obecního bytu č. B2, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, manželům P…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 40,Kč/m2 a smluvní úhradu za zařizovací předměty.
17. schvaluje pronájem obecního bytu č. B6, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, pí. JD…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.

18. schvaluje pronájem obecního bytu č. B7, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, pí. JK…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
19. schvaluje pronájem obecního bytu č. C3, vel. 2+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, manželům S…, na dobu určitou 6 měsíců, za smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
20. schvaluje pronájem obecního bytu č. E1, vel. 2+kk, v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín IMěsto, p. JD…, na dobu určitou jednoho roku, za smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m2 a
smluvní úhradu za zařizovací předměty.
s tím, že kauce, kterou nájemci složili u pronajímatele, zůstává nadále v platnosti ve stávající výši.
Nájemcům, kteří kauci neskládali, bude výše kauce stanovena pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 686a o.z.
Usn. č.
R 1333/10-06
Rada města po projednání
po uplynutí nájmu bytu sjednaného na dobu určitou
1. neschvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel. 2+1, na Masarykově nám. 54, Kojetín,
Kojetín I-Město, manželům R… a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímateli.
2. neschvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 818, Kojetín,
Kojetín I-Město, manželům G… a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímateli.
3. neschvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 974, Kojetín,
Kojetín I-Město, pí. AD… a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímateli.
4. neschvaluje pronájem obecního bytu č. 5, vel. 3+1, v ul. Padlých hrdinů 974, Kojetín,
Kojetín I-Město, p. VG… a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímateli.
5. neschvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 976, Kojetín,
Kojetín I-Město, pí. YM… a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímateli.
6. neschvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 976, Kojetín,
Kojetín I-Město, pí. MH… a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímateli.
Usn. č.
R 1334/10-06
Rada města po projednání
pověřuje pronajímatele obecních bytů, TECHNIS Kojetín spol. s r.o., uzavírat dodatky ke
smlouvám o nájmu bytu před uplynutím sjednané doby, dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě tisku R/744.
Usn. č.
R 1335/10-06
Rada města po projednání
schvaluje novelu „Zásad pro poskytování nájmu bytů v obecních domech v majetku Města
Kojetín“ a „Zásad pro poskytování nájmu ve 32 bytech v bytovém domě č.p. 1309 ve Sladovní ulici
v majetku Města Kojetín“ v upraveném znění,
ukládá odboru SVZ dopracovat „Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou
službou v majetku Města Kojetín“ v souladu s platnou legislativou a předložit je na jednání RM
01/07.

Usn. č.
R 1337/10-06
Rada města po projednání
neschvaluje další pronájem obecního bytu č. 6, vel. 3+1, v ul. Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín
I-Město, manželům Č… a trvá na předání bytu pronajímateli ke dni 31.10.2006.
Usn. č.
R 1338/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost manželů D… ze dne 2.10.2006, o zrušení výpovědi z nájmu bytu a trvá na
výpovědi z nájmu bytu č. 7, vel. 2+1, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město.
Usn. č.
R 1339/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. JR…, o zrušení usnesení k vyklizení obecního bytu a
trvá na svém usnesení č. R 1296/09-06 ze dne 12.9.2006.
Usn. č.
R 1340/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí sdělení nájemce bytu č. 11, vel. 2+1, Jiráskova 1179, Kojetín, Kojetín I-Město,
k výpovědi z nájmu bytu,
schvaluje pronájem obecního bytu č. 11, vel. 2+1, Jiráskova 1179, Kojetín, Kojetín I-Město, pí.
JŠ…, na obu určitou jednoho roku a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bytové otázky ze dne 9.10.2006.
10. Souhlas vlastníka k poskytnutí výpůjčky pozemku
(tisk R/745)
Usn. č.
R 1341/10-06
Rada města po projednání
schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 657/2, ostatní plocha, o výměře 4951 m2, zapsaného na LV
10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Přerov, pro obec a katastrální území Kojetín, výpůjčiteli, Městskému kulturnímu středisku Kojetín,
příspěvkové organizaci Města Kojetín, k zabezpečení jeho hlavní a doplňkové činnosti, v souladu se
zřizovací listinou,
souhlasí, aby výpůjčitel, Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace Města
Kojetín, poskytl předmět výpůjčky do bezúplatného užívání Tělovýchovné jednotě Sokol Kojetín
formou dodatku ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi MěKS Kojetín a TJ Sokol Kojetín dne
1.11.1999, za podmínek, uvedených v důvodové zprávě.

11. Návrh na vyřazení majetku z evidence, Prodej obytného přívěsu
(tisk R/746, 746a)
Usn. č.
R 1342/10-06
Rada města po projednání
schvaluje vyřazení majetku města z účetní evidence dle návrhu hlavní inventarizační komise ze dne
17.10.2006
1. obytného přívěsu SP-01, pořizovací cena 37.747,-Kč, inventární číslo 71920135
2. tiskárny EPSON FX 1050, pořizovací cena 17.520,-Kč, inventární číslo 71920004
3. tiskárny EPSON FX 1050, pořizovací cena 17.700,-Kč, inventární číslo 71920006
Usn. č.
R 1343/10-06
Rada města po projednání
schvaluje prodej obytného přívěsu SP-01 (rok výroby 1986) z vlastnictví Města Kojetín žadateli p.
MM…, za částku 5.500,- Kč.
12. Poskytnutí peněžitých darů občanům pracujícím jako členové komisí RM, návrh odměn
členům Jednotek sboru dobrovolných hasičů
(tisk R/747)
Usn. č.
R 1344/10-06
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům pracujícím jako členové komisí RM v období od
11/05 do 10/06 dle důvodové zprávy tisku R/747
schvaluje výši odměn členům jednotek SDH Kojetín, Kovalovice a Popůvky za činnost v roce 2006
dle přílohy tisku R/747
ruší ke dni 20.10.2006 komise RM:
Komisi pro otázky bydlení
Komisi pro sport a tělovýchovu
Komisi životního prostředí
Komisi pro občanské záležitosti
Komisi školství a kultury
Komisi péče o rodinu a děti
Komisi pro poskytování dotací
odvolává z funkce členů komisí občany, dle důvodové zprávy tisku R/747 a vyslovuje jim
poděkování za práci ve prospěch města Kojetína ve volebním období 2002 - 2006.

13. Návrh na úpravu účetních odpisových plánů na rok 2006
(tisk R/748)
Usn. č.
R 1345/10-06
Rada města po projednání
schvaluje upravené účetní odpisové plány na rok 2006 pro dvě příspěvkové organizace - Základní
školu Kojetín, nám. Míru 83 a Městský dům dětí a mládeže Kojetín, Masarykovo nám. 52, dle tisku
R/748.
14. Rozpočtové opatření
(tisk R/749)
Usn. č.
R 1346/10-06
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření ve výši 267,90 tis. Kč, dle přílohy č.1 tisku R/749.
15.
Usn. č.
R 1347/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí dopis manželů B… ze dne 18.9.2006.
16. Vyhodnocení prémiových ukazatelů za III. čtvrtletí 2006
Usn. č.
R 1348/10-06
Rada města po projednání
souhlasí s výplatou odměn za III. čtvrtletí roku 2006 dle Dodatku č. 7 Manažerské smlouvy
uzavřené mezi městem Kojetín a jednatelem společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých hrdinů 638,
752 01 Kojetín,
ukládá starostovi města projednat s jednatelem společnosti Technis Kojetín s r.o. používání
služebního vozidla mimo pracovní dobu v termínu do 31.10. 2006
17. Činnost JSDH Kojetín, Kovalovice a Popůvky v roce 2006
(tisk R/740)
Usn. č.
R 1349/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí informaci o činnosti JSDH zřizovaných Městem Kojetín v roce 2006,
schvaluje složení JSDH Kojetín, JSDH Kovalovice a JSDH Popůvky dle tisku R/740,

bere na vědomí informaci o zařazení JSDH Kojetín do I. stupně požárního poplachu pro Kojetín IIPopůvky a Kojetín III-Kovalovice.
18. Zpráva o stavu na úseku školství a využívání volného času (činnost ZŠ, MŠ, MěDDM ve
školním roce 2005/2006)
(tisk R/739, 739a)
Usn. č.
R 1350/10-06
Rada města po projednání
bere na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov; Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov; Mateřské školy Kojetín, příspěvkové
organizace; Městského domu dětí a mládeže Kojetín, okres Přerov za školní rok 2005/2006 a
předloží je ZM do konce roku 2006 k projednání
bere na vědomí Informaci o činnosti školských rad ZŠ zřizovaných Městem Kojetín.
19. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
19/A. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných Městem Kojetín, za
rok 2006
(tisk R/750)
Usn. č.
R 1351/10-06
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem, dle TISKU
R/750.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města
Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města
Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 17.10.2006

