Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 5. června 2007 ve 14:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín

2. Nakládání s majetkem města
(tisk R/136, 136A)
Usn. č.
R 296/06-07
Rada města po projednání
v případě, že po dobu zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o výpůjčce části pozemků nebudou
podány občany žádná vyjádření k uvedenému oznámení (námitky):
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce částí pozemků:
a) parc.č.4363/1, trvalý travní porost, za účelem vložení kabelu osvětlení, 40 m2
b) parc.č.5693/1, ost. plocha, za účelem vložení kabelu osvětlení, zřízení ostrůvku,
250 m2
c) parc.č.5761, ostatní plocha, za účelem osvětlení přechodu, 10 m2
d) parc.č.5760/1, ostatní plocha, za účelem osvětlení přechodu, 10 m2
e) parc.č.5763/1, ostatní plocha, za účelem osvětlení přechodu, 5 m2
f) parc.č.5746/1, ostatní plocha, za účelem osvětlení přechodu, 10 m2
g) parc.č.5749, ostatní plocha, za účelem osvětlení přechodu, 5 m2
h) parc.č.5750, ostatní plocha, za účelem osvětlení přechodu, 30 m2
i) parc.č.5671/2, ostatní plocha, za účelem úpravy zálivu, 65 m2
j) parc.č.1332/3, ostatní plocha, za účelem úpravy zálivu, 15 m2, k. ú. Kojetín,
mezi Městem Kojetín a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
bezúplatně, na dobu určitou 18 měsíců, a to ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení stavby, v rozsahu a místě vyznačeném na situačním plánu.

Usn. č.
R 297/06-07
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č.st. 817, zastavěná plocha a
nádvoří, za část pozemku p.č. 5759/5, ost. plocha, k.ú. Kojetín

Usn. č.
R 298/06-07
Rada města po projednání
souhlasí s přijetím daru pozemní komunikace - silnice III/04717 v délce 0,309 km,
nacházející se na pozemku p.č. 5784/6, ost. plocha, obci Kojetín, k.ú. Kojetín a s uzavřením
Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Kojetín a Olomouckým krajem
předloží k projednání a schválení ZM 06/07.
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3. Schválení smlouvy
(tisk R/137)
Usn. č.
R 299/06-07
Rada města po projednání
schvaluje bezplatné umístění 10 ks poutačů standardní velikosti na sloupy veřejného
osvětlení ve městě Kojetíně pro MěKS Kojetín, za účelem propagace vlastních akcí, na dobu
neurčitou,
ukládá odboru MIM uzavřít smlouvu o bezplatné pronájmu.
4. Výsledky výběrového řízení na interiéry Pivovarského hotelu Kojetín
(tisk R/139)
Usn. č.
R 300/06-07
Rada města po projednání
schvaluje přidělení veřejné zakázky „Obnova Pivovarského hotelu Kojetín - vybavení
hotelových pokojů nábytkem“, uchazeči HANÁK NÁBYTEK, a.s., který byl komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhodnocen na prvním
místě,
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01
Kojetín I-Město a firmou HANÁK NÁBYTEK, a.s., Popůvky 72, 752 01 Kojetín II-Popůvky,
na realizaci stavby „Obnova Pivovarského hotelu Kojetín - vybavení hotelových pokojů
nábytkem“, za smluvní cenu 1.532.528,-Kč vč. DPH,
schvaluje přidělení veřejné zakázky „Obnova Pivovarského hotelu Kojetín - interiér pivnice,
restaurace, recepce, velkého sálu a přiléhajících chodeb“, uchazeči Ing. Vladislav Uličný INTEXT, který byl komisí pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení vyhodnocen na prvním místě,
ukládá starostovi, místostarostovi, odboru MIM a FO zpracovat a předložit formou
rozpočtového opatření způsob financování této investice na jednání RM 19.6.2007,
ukládá odboru MIM ve spolupráci se starostou města zpracovat a předložit návrh dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou zakázku.
Usn. č.
R 301/06-07
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace interiérů Hotelu
Pivovar mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín I-Město a S.A.S. Zlín,
Ing. Petr Stibora, Nad stráněmi 4684, 760 05 Zlín za cenu 142.800,- Kč vč. DPH.
5. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
(tisk R/138)
Usn. č.
R 302/06-07
Rada města po projednání
schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 25.000,- Kč na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně,
schvaluje spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně,
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů ve výši 25.000,- Kč mezi Olomouckým krajem a Městem Kojetín.
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6. Poskytnutí věcného daru
(tisk R/139)
Usn. č.
R 303/06-07
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě do 10.000,- Kč u příležitosti návštěvy
prezidenta ČR v Kojetíně, dne 15.6.2007.
7. MěKS Kojetín - pořízení knihovního systému Clavius
(tisk R/141)
Usn. č.
R 304/06-07
Rada města po projednání
schvaluje snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro MěKS Kojetín (5331) o částku
107.100,- Kč a poskytnutí této částky jako investiční dotace (6351) na nákup knihovního
systému Clavius v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2007,
schvaluje účetní odpisový plán MěKS Kojetín na rok 2007 dle přílohy tisku R/141.

Valná hromada firmy Technis Kojetín spol. s r.o.
9. Vyhodnocení topné sezóny za rok 2006
(tisk R/140)
schvaluje vyhodnocení topné sezóny za rok 2006,
bere na vědomí kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2007,
doporučuje jednateli společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., uvažovat při stanovení ceny
tepelné energie pro rok 2007 s částkou do 440,- Kč/GJ bez DPH.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 5.6.2007

Ing. Jiří Šírek
místostarosta města

