U S N E S EN Í
z 19. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. září 2007
v 15:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín,
Masarykovo nám. 20, Kojetín
2. Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
(tisk R/188)

Usn. č.
R 408/09-07
Rada města po projednání
schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31.5.1999, ve
znění dodatku č.1, uzavřeného dne 1.6.2000 mezi Městem Kojetín a Ing. Pavlem Hönigem,
HG Style, sdružení podnikatelů. V dodatku je zohledněna životnost pronajímaného movitého
majetku, kterou rada města stanovila na 5 let.
3. Bytové záležitosti
(tisk R/189)

Usn. č.
R 409/09-07
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č.17, vel. 1+1, v DPS Jana Peštuky 1322, Kojetín,
Kojetín I-Město, manželům Ivance a Pavlovi Juríkovým, na dobu neurčitou za smluvní
měsíční nájemné 21,35 Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výši kauce dle §686a
o.z., výměnou za obecní byt č.36, vel. 1+1 v DPS Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín IMěsto.
4. Jmenování tajemnice Komise pro otázky bydlení
(tisk R/190)

Usn. č.
R 410/09-07
Rada města po projednání
odvolává pí. Dagmar Hönigovou z funkce tajemnice Komise pro otázky bydlení z důvodu
odchodu do předčasného důchodu,
jmenuje pí. Šárku Pospíšilovou, DiS., tajemnicí Komise pro otázky bydlení.
5. Smlouva o dílo - Regenerace panelového sídliště Kojetín - I. etapa
(tisk R/191)

Usn. č.
R 411/09-07
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01
Kojetín a společností Strabag a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný
závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744. Předmětem smlouvy je realizace veřejné
zakázky malého rozsahu Regenerace panelového sídliště Kojetín, I. etapa. Celková cena díla
činí 3.520.851,- Kč vč. DPH.
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6. Stanovisko k poškození střech domů č.p. 974 a 976 na ulici Padlých hrdinů, Kojetín
(tisk R/192)

Usn. č.
R 412/09-07
Rada města po projednání
bere na vědomí písemnou zprávu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů
638, Kojetín - jako správce majetku města Kojetín - o stávajícím poškozeném stavu střech
domů na ulici Padlých hrdinů č.p. 974 a 976, Kojetín a důvodech vzniku tohoto poškození,
včetně cenové nabídky na případnou celkovou rekonstrukci střech těchto objektů zpracovanou
p. Chalánkem Miroslavem, Stavební klempířství Měrovice nad Hanou č. 190,
nesouhlasí s případnou celkovou rekonstrukcí střech výše uvedených objektů. Stávající
stav je nutno řešit opravou poškozených míst, popřípadě jiným náhradním řešením.
7. Nakládání s majetkem města
(tisk R/ 193)

Usn. č.
R 413/09-07
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku p.č. 800/31, orná půda, o velikosti 511 m2, k.ú. Kojetín, p.
Michalu Oulehlovi, Sladovní 1074, Kojetín I-Město, za cenu 178.850,- Kč, za podmínek
schválených zastupitelstvem města dne 28.6.2005, usnesení číslo Z 209/06-05, odst. 10,
předloží k projednání a schválení ZM 09/07.
8. Přeměna organizační složky Pečovatelská služba Města Kojetín na příspěvkovou
organizaci
(tisk R/194)

Usn. č.
R 414/09-07
Rada města po projednání
souhlasí se záměrem přeměny organizační složky města - Pečovatelské služby Města
Kojetín - na příspěvkovou organizaci s názvem „Centrum sociálních služeb Kojetín,
příspěvková organizace“,
předloží výše uvedený záměr k projednání ZM 09/07 a v případě jeho schválení
zastupitelstvem města pověřuje starostu města vyhlášením výběrového řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky nově vznikající příspěvkové organizace, dle přílohy č.1 tisku R/194.
9. Změna rozpočtu roku 2007 – rozpočtové opatření č.11
(tisk R/195)

Usn. č.
R 415/09-07
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 11/2007 ve výši 2,654 tis. Kč, dle přílohy č.1 tisku
R/195,
předloží rozpočtové opatření č. 11/2007 ke schválení zastupitelstvu města dne 18.9.2007.
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10. Aktuální informace, dotazy a připomínky členů RM, došlá pošta
10/A. Dohoda o partnerské spolupráci mezi městy Kojetín a Giraltovce

Usn. č.
R 416/09-07
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením Dohody o partnerské spolupráci mezi městy Kojetín v České
republice a Giraltovce ve Slovenské republice, uzavíranou na dobu neurčitou,
předloží návrh dohody k projednání ZM 09/07.
10/B.

Usn. č.
R 417/09-07
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost pí. Svatavy Topičové, Nová 1214, Kojetín I-Město z 12.9.2007,
trvá na jednorázovém zaplacení kauce před podpisem nájemní smlouvy, v souladu
s usnesením RM č. R 380/08-07 ze dne 28.8.2007,
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců u obecního bytu č. D3
v ul. Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 12.9.2007

Ing. Jiří Šírek
místostarosta města

