USNESENÍ
z 30. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. února 2008
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Plnění usnesení RM Kojetína
(tisk R/299)

Usn. č.
R 589/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 15.1.2008.
2. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2007
(tisk R/316)

Usn. č.
R 590/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých za rok 2007.
3. Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2008
(tisk R/300)

Usn. č.
R 591/02-08
Rada města po projednání
stanovuje všem příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Kojetín jako závazný
ukazatel rozpočtu na rok 2008 dodržení výše příspěvku na provoz a příspěvku na pokrytí
účetních odpisů, dle schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2008.
4. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2008
(tisk R/301)

Usn. č.
R 592/02-08
Rada města po projednání
schvaluje účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem
Kojetínem na rok 2008, dle tisku R/301.
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5. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkové organizace na rok 2008 - Městské
kulturní středisko Kojetín a Centrum sociálních služeb Kojetín
(tisk R/302)

Usn. č.
R 593/02-08
Rada města po projednání
usměrňuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, výši prostředků na platy pro rok 2008, v rámci schváleného příspěvku
pro příspěvkové organizace MěKS Kojetín a Centrum sociálních služeb Kojetín, podílem
mimotarifních složek platu ve výši 25 % k platovým tarifům, stanoveným pro zajištění
přípustného objemu prostředků na platy,
ukládá ředitelce MěKS Kojetín a ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín zabezpečit
v roce 2008 hospodaření s finančními prostředky na platy v souladu s usnesením RM a
nařízením vlády č. 477/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usn. č.
R 594/02-08
Rada města po projednání
schvaluje záměr nákupu nového automobilu pro potřeby MěÚ Kojetín, prostřednictvím
leasingové společnosti Škofin, s dobou splácení 60 měsíců.
6. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za
rok 2007
(tisk R/314)

Usn. č.
R 595/02-08
Rada města po projednání
souhlasí se závěrečnou zprávou o provedené inventarizaci majetku Města Kojetína a
příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetínem, ke dni 31.12.2007, dle důvodové
zprávy tisku R/314,
předloží závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci ke schválení zastupitelstvu města dne
8. dubna 2008.
7. Zpráva o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
(tisk R/303)

Usn. č.
R 596/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí závěrečnou zprávu „Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
v Kojetíně“, zpracovanou výzkumnou agenturou Sociotrendy,
ukládá Komisi pro komunitní plánování v dalších činnostech procesu KPSS vycházet ze
závěrečné zprávy „Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Kojetíně“ a na základě
sociotechnických doporučení stanovit nejdůležitější priority v oblasti sociálních služeb ve
městě Kojetíně,
jmenuje Ivanu Černou, sociální pracovnici Centra sociálních služeb Kojetín, členkou
Komise pro komunitní plánování RM Kojetína.
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8. Snížení nájemného z bytu
(tisk R/307)

Usn. č.
R 597/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost nájemců obecního bytu č. 13, manželů Š…, o prominutí
nájemného z bytu,
schvaluje snížení měsíčního čistého nájemného o 100% za měsíc leden 2008 z obecního
bytu č. 13, v ulici Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům manželům Š…, dle
důvodové zprávy tisku R/307.
9. Ukončení nájmu parkovacích míst
(tisk R/308)

Usn. č.
R 598/02-08
Rada města po projednání
souhlasí s podáním výpovědi nájmu pí. KŠ…, na parkovací místo č. 9, v garážovém stání
v domě č.p. 1309, ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, bez udání důvodu, dohodou ke
dni 29.2.2008.

Usn. č.
R 599/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí a souhlasí s podanou výpovědí z nájmu parkovacího místa č. 19,
v garážovém stání domu č.p. 1309, v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I-Město, manželů J…,
k 31.1.2008 s jednoměsíční výpověďní lhůtou.

Usn. č.
R 600/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí a souhlasí s podanou výpovědí z nájmu parkovacího místa č. 4,
v garážovém stání domu č.p. 1309, v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I-Město, p. LM…,
k 31.1.2008 s jednoměsíční výpověďní lhůtou.

Usn. č.
R 601/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí a souhlasí s podanou výpovědí z nájmu parkovacích míst č. 33 a č. 34,
v garážovém stání domu č.p. 1309, v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I-Město, manželů P…,
k 31.1.2008 s jednoměsíční výpověďní lhůtou.
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10. Pronájem parkovacích míst
Pronájem nebytových prostor
(tisk R/308a, R/308b)

Usn. č.
R 602/02-08
Rada města po projednání
souhlasí s podáním výpovědi nájmu p. LM…, na parkovací místo č. 3, v garážovém stání
v domě č.p. 1309, ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, bez udání důvodu, s výpověďní
lhůtou 1 měsíc,
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 4, v garážovém stání v domě č.p. 1309, ve
Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, manželům S…, od 1. dne v měsíci, který následuje
po uplynutí výpověďní lhůty současnému nájemci, na dobu neurčitou, za podmínky schválení
pronájmu a podpisu nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. C1, v ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I-Město.

Usn. č.
R 603/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem garáže č. 3 na ulici Padlých hrdinů, Kojetín, Kojetín I-Město, na dobu
neurčitou, smluvní nájemné ve výši 650 Kč/měsíčně, pí. MŠ…

Usn. č.
R 604/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 33, v garážovém stání v domě č.p. 1309, ve
Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, od 1. 3. 2008, na dobu neurčitou, smluvní nájemné
ve výši 700 Kč/měsíčně, manželům S…

Usn. č.
R 605/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 34, v garážovém stání v domě č.p. 1309, ve
Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, od 1. 3. 2008, na dobu neurčitou, smluvní nájemné
ve výši 600 Kč/měsíčně, pí. KŠ…

Usn. č.
R 606/02-08
Rada města po projednání
ukládá odboru majetku a investic města připravit záměr zveřejnění prodeje garáží na ulici
Padlých hrdinů, včetně minimální ceny, na jednání RM 03/08.
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11. Pronájem nebytových prostor - minigolf
(tisk R/309)

Usn. č.
R 607/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí stanovisko výboru Klubu golfových borců ze dne 4.2.2008 k navrhované
Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 493, v areálu koupaliště v Kojetíně,
souhlasí s novým zněním Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 493 v areálu
koupaliště v Kojetíně, na pozemku p.č. st. 1788 (klubovna vedle restaurace), o výměře
cca 20 m2 a pozemku v areálu koupaliště v Kojetíně (u restaurace) s 18-ti instalovanými
drahami miniatur-golfu dle důvodové zprávy tisku R/309.
12. Nakládání s majetkem města
(tisk R/310)

Usn. č.
R 608/02-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.st. 4/1, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 99 m2, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 609/02-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město,
kdy právo věcného břemene spočívá v provozování podzemního vedení nízkého napětí na
pozemcích p.č. 520/8 a p.č. 520/6 - parcely původ pozemkový katastr PK, k.ú. Popůvky u
Kojetína a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 213/1358/2007, ze dne
17. 10. 2007, za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč.

Usn. č.
R 610/02-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město,
kdy právo věcného břemene spočívá v provozování podzemního vedení nízkého napětí na
pozemcích p. č. 627/1 - parcela původ zjednodušená evidence EN a p.č. 628 - parcela původ
pozemkový katastr PK, k.ú. Kojetín a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.
1206-113/2006, ze dne 15. 9. 2006, za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč.
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13. Pronájem nebytových prostor - poliklinika
(tisk R/311)

Usn. č.
R 611/02-08
Rada města po projednání
schvaluje dohodu o skončení nájmu garáže č. 226 v areálu polikliniky, v ulici 6. května č.p.
1373, Kojetín, Kojetín I-Město s p. RL…, Jana Peštuky č.p. 1320, ke dni 31.3.2008,
schvaluje pronájem garáže č. 226 o výměře 19,50 m2 v areálu polikliniky, v ulici 6. května
č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, p. AT… za nájemné ve výši 8.400,- Kč/rok, od 1.4.2008
na dobu neurčitou.
14. Návrh smlouvy o pronájmu nemovitého a movitého majetku mezi Městem Kojetín a
společností Pivovarský hotel Kojetín s.r.o.
(tisk R/312)

Usn. č.
R 612/02-08
Rada města po projednání
schvaluje návrh smlouvy o nájmu nemovitého a movitého majetku mezi pronajimatelem:
Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené
Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a nájemcem: Pivovarský hotel Kojetín s.r.o.,
náměstí Dr.E.Beneše 61, 752 01 Kojetín, Kojetín I - Město, zastoupenou Ing. Janem
Hanákem a Ing. Jiřím Šírkem - jednateli společnosti, kdy výše nájemného je stanovena na
částku 300 tis. Kč/rok.

Usn. č.
R 613/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost pí. D…, provozující rehabilitaci v prostorách polikliniky
v Kojetíně, o příspěvek na vybudování klimatizace,
ukládá odboru majetku a investic města odpovědět pí. D…, že nesouhlasí s poskytnutím
příspěvku na vybudování klimatizace v prostorách rehabilitace v objektu polikliniky
v Kojetíně.

Usn. č.
R 614/02-08
Rada města po projednání
ukládá místostarostovi, ve spolupráci s odborem majetku a investic města, předložit na RM
03/08 informace o výši nájemného za nebytové prostory v objektu Polikliniky a o míře
inflace, včetně nákladů na služby s nájmem spojené, o které je možné upravit výši nájemného
za tyto prostory.

7
15. Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2007;
informace o stanovení kalkulace ceny stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové
organizaci, na období březen 2008 - únor 2009
(tisk R/304)

Usn. č.
R 615/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok
2007
bere na vědomí Kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové
organizace, na období březen 2008 - únor 2009, dle tisku R/304,
- u doplňkové činnosti se ziskem ve výši: 1,5 % a 3 %.
16. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP Kojetín a Policie ČR v roce
2007
(tisk R/305)

Usn. č.
R 616/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku a činnosti MP Kojetín ze dne 8.2.2008,
bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodu PČR
obvodního oddělení Kojetín za rok 2007,
předloží Zprávu o stavu veřejného pořádku a činnosti MP Kojetín ze dne 8.2.2008 a
Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodu PČR, obvodního oddělení
Kojetín, za rok 2007 na jednání ZM 04/08.
17. Bytové záležitosti
(tisk R/306)

Usn. č.
R 617/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 27, vel. 2+1, v DPS J. Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín
I-Město, po pí. H…, žadatelům v tomto pořadí:
1. manželé P…, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve
výši 21,35,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
2. pí. MN…, za podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb
obcí Uhřičice do rozpočtu města Kojetína, nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční
nájemné ve výši 21,35,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
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Usn. č.
R 618/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 11, vel. 1+0, v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín
I-Město, po pí. U…, žadatelům v tomto pořadí:
1. manželé T…, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné
ve výši 21,35,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.
2. pí. ŠH…, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve výši
21,35,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 619/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. F1, vel. 2+kk, v ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I-Město, po pí. LŠ…, pí. ZS.., za podmínky nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční
nájemné 40,-- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 620/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. C1, vel. 2+kk, v ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín
I-Město, po manželech M…, žadatelům o obecní byt v tomto pořadí:
1. manželé S…
2. p. JP…
za podmínky nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné 40,-- Kč/m2, smluvní
úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu
s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 621/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost manželů Z…, ze dne 13.2.2008,
souhlasí s dobou oprav v bytě č. 7, v ulici Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín I-Město v délce
jednoho měsíce,
ukládá správci bytového fondu upravit nájemní smlouvu uzavíranou s manželi Z… tak, aby
obsahovala větu: ,,Byt není předáván ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Nájemce se
zavazuje, že provede úpravy předávaného bytu na vlastní náklady do 1 měsíce od podpisu
nájemní smlouvy.“,
souhlasí se 100% slevou z nájmu po dobu 1 měsíce od podpisu nájemní smlouvy, kdy
budou manželé Z…, provádět v obecním bytě č. 7, v ulici Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín IMěsto, úpravy pro řádné užívání bytu.
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Usn. č.
R 622/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o vzájemnou výměnu obecních bytů mezi manželi G… a p. JR…,
nesouhlasí s provedením vzájemné výměny obecních bytů mezi manželi G… a p. JR…

Usn. č.
R 623/02-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel 1+1, Padlých hrdinů 976, Kojetín, Kojetín IMěsto, pí. MY…, od 01.03.2008, na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 20,-/m2 , smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem
v souladu s ustanovením § 686a o.z.

Usn. č.
R 624/02-08
Rada města po projednání

bere na vědomí
•

Zápis z jednání Komise pro otázky bydlení RM ze dne 13.2.2008.

Usn. č.
R 625/02-08
Rada města po projednání
ukládá MP Kojetín ve spolupráci se správcem bytového fondu a odborem majetku a
investic města prověřit způsob užívání bytu a přilehlých prostor na ulici Příční, č.p. 9,
Kojetín, Kojetín I-Město a o výsledku obratem informovat vedení města.
18. Poskytnutí peněžitých darů
(tisk R/313)

Usn. č.
R 626/02-08
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-Kč Centru setkávání,o.s. , Kosmákova
46, 48, Přerov, IČ: 49558200 - jako příspěvek na sociální služby (úhradu provozních nákladů)
v r. 2008.

Usn. č.
R 627/02-08
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-Kč organizaci Roska Přerov, region.
org. Unie Roska v ČR, U Výstaviště 5, Přerov, IČ:70009953 - jako příspěvek na činnost
organizace v r. 2008.

Usn. č.
R 628/02-08
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-Kč na činnost Sdružení občanů se
zdravotním postižením přerovského regionu ALFA HANDICAP, místní organizaci Kojetín.
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Usn. č.
R 629/02-08
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,-Kč středisku rané péče EDUCO ZLÍN,
Tř. T. Bati 385, Zlín, IČ: 26986728 - jako příspěvek na úhradu pomůcek potřebných pro práci
poradkyň rané péče.
19. Hodnocení výkonu státní správy MěÚ Kojetín za rok 2007
(tisk R/315)

Usn. č.
R 630/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí hodnocení výkonu státní správy na Městském úřadě Kojetín za rok 2007,
ukládá tajemnici městského úřadu poděkovat všem dotčeným zaměstnancům za výkon
státní správy v roce 2007.
20. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
20/A. Zápisy z jednání komisí Rady města Kojetína

Usn. č.
R 631/02-08
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•

Zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM ze dne 4.2.2008,
Zápis z jednání Komise školství a kultury RM ze dne 12.2.2008.

20/B. Žádost o poskytnutí finančního daru na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Kojetíně a zahrnutí finančních prostředků do rozpočtu města

Usn. č.
R 632/02-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost o poskytnutí daru na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Kojetíně,
souhlasí s poskytnutím peněžitého daru Římsko-katolické farnosti Kojetín ve výši 250 tis.
Kč na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie za předpokladu, že Římsko-katolická farnost
Kojetín uspěje v dotačním řízení u Olomouckého kraje.
20/C.

Usn. č.
R 633/02-08
Rada města po projednání
ukládá odboru majetku a investic města připravit na jednání rady města 03/08 předložit
návrh zveřejnění prodeje nemovitosti č.p. 34, Masarykovo náměstí, Kojetín, Kojetín I-Město,
včetně podmínek (formou veřejné dražby).
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Usn. č.
R 634/02-08
Rada města po projednání
deleguje na jednání Valné hromady Honebního společenství Morava Kojetín, která
proběhne dne 1.3.2008, MUDr. Martina Höniga.
20/D. Žádost o snížení částky za pronájem sálu MěKS Kojetín - Sokolovny

Usn. č.
R 635/02-08
Rada města po projednání
doporučuje ředitelce Městského kulturního střediska Kojetín snížit částku za pronájem
sálu Sokolovny Gymnáziu Kojetín při pořádání Veřejné akademie Gymnázia Kojetín o 50 %.
20/E. Vyřazení majetku z účetní evidence

Usn. č.
R 636/02-08
Rada města po projednání
schvaluje Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha, příspěvkové organizaci, vyřazení
5 ks počítačů, dle žádosti ze dne 23.1.2008,
Základní škole Kojetín náměstí Míru, příspěvkové organizaci, vyřazení 3 ks
počítačů a 1 ks kopírky, dle žádosti ze dne 14.1.2008,
ukládá ředitelce ZŠ Svatopluka Čecha a řediteli ZŠ náměstí Míru zabezpečit likvidaci
vyřazeného majetku odvozem do sběrného dvora.
20/F. Zápis do Mateřské školy Kojetín
(tisk R/317)

Usn. č.
R 637/02-08
Rada města po projednání
souhlasí s termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Kojetín pro školní rok 2008/2009: 2. a 3. dubna 2008, 10:00 hod - 15:30 hod
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova ul. 10.
20/G. Žádost o souhlas - přestěhování Místní knihovny Popůvky

Usn. č.
R 638/02-08
Rada města po projednání
souhlasí s přestěhováním Místní knihovny v Popůvkách do náhradních prostor, dle návrhu
ředitelky Městského kulturního střediska Kojetín.
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20/H. Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Usn. č.
R 639/02-08
Rada města po projednání
souhlasí s uzavírkou místní komunikace při pořádání střeleb na střelnici v Kojetíně 1x
týdně mimo víkendy a 4x v období pořádání závodů březen - prosinec 2008.
20/I. Příloha č. 6 Organizačního řádu, Dodatek č. 5 Přílohy č. 4 Organizačního řádu

Usn. č.
R 640/02-08
Rada města po projednání

schvaluje

•
•

Přílohu č. 6 Organizačního řádu - Dělba působnosti mezi představiteli úřadu
Dodatek č. 5 Přílohy č. 4 Organizačního řádu - Náplně činnosti jednotlivých
odborů MěÚ.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 19.2.2008

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

