USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 4. října 2007
ve 14:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín,
Masarykovo nám. 20, Kojetín
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb
v Kojetíně ze dne 19.7.2007
(tisk R/196)

Usn. č.
R 418/10-07
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb
v Kojetíně ze dne 19.7.2007, uzavřené mezi Městem Kojetín a Doc. RNDr. Ivanou
Loučkovou, CSc. - Sociotrendy, Rooseveltova 95, 772 00 Olomouc.
3. Pronájem nebytových prostor
(tisk R/197)

Usn. č.
R 419/10-07
Rada města po projednání
schvaluje pronájem nebytových prostor - klubovny č.2 v 1.poschodí Kulturního domu
v Kovalovicích, č.p.1, Kojetín III-Kovalovice, p. MŠ…, p. MT…, p. JK… a p. OŠ…, na dobu
neurčitou a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/197.
4. Pronájem nebytových prostor - parkovací místa v domě č.p. 1309 v ulici Sladovní,
Kojetín, Kojetín I-Město
(tisk R/198)

Usn. č.
R 420/10-07
Rada města po projednání
schvaluje ukončení smlouvy o nájmu parkovacího místa v garážovém stání v ul. Sladovní
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci:
- p. MČ…, parkovací místo č.14, dohodou ke dni 30.11.2007,
schvaluje pronájem parkovacího místa č.14 v garážovém stání v ulici Sladovní 1309,
Kojetín, Kojetín I-Město, pí. ZM…, od 1.12.2007, za smluvní měsíční nájemné 500,- Kč, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
ukládá odboru MIM, ve spolupráci s firmou Technis Kojetín spol. s r.o., vypracovat systém
přidělování parkovacích míst tak, aby ke každému bytu v domě č.p. 1309 ve Sladovní ulici
náleželo jedno parkovací místo a zajistit označení parkovacích míst podle jednotlivých bytů,
výsledky předložit na jednání RM 11/07.
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Usn. č.
R 421/10-07
Rada města po projednání
souhlasí s usnesením Komise pro otázky bydlení, které je součástí zápisu z jednání komise
ze dne 3.10.2007, návrhy na pronájem obecních bytů budou projednány RM 11/07,
ukládá odboru MIM zajistit vyklizení bytu č.5, v ulici Padlých hrdinů č.p. 974, který je
obýván neoprávněně bez uzavření nájemní smlouvy.
5. Návrh na vyplacení odměny v souladu s Dodatkem č.8 manažerské smlouvy

Usn. č.
R 422/10-07
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměny jednateli společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za splnění
úkolů za III. čtvrtletí roku 2007, dle Dodatku č.8 Manažerské smlouvy.
6. Smlouva o dílo - Gastron CZ a.s.

Usn. č.
R 423/10-07
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.01082007 mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám.
20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370, DIČ: CZ00301370 a firmou Gastron CZ a.s.,
Žalkovice157, 768 23 Břest, IČ: 25555456, DIČ: CZ25555456, jejímž předmětem je dodávka
a montáž dovybavení Hotelu Pivovar v Kojetíně, s termínem zhotovení díla do 30.9.2007 a
cenou 50.599,- Kč vč. DPH,
ukládá finančnímu odboru zapracovat částku 50.599,- Kč do rozpočtového opatření, krytí
z nedaňových příjmů města.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 4.10.2007

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

