USNESENÍ
z 31. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. března 2008
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Plnění usnesení RM Kojetína
(tisk R/318)

Usn. č.
R 641/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 20. 11. 2007 a
19. 02. 2008.
2. Plnění usnesení ZM Kojetína
(tisk R/319)

Usn. č.
R 642/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 12. 12.
2006, 30. 01. 2007, 03. 04. 2007, 19. 06. 2007, 18. 09. 2007, 12. 12. 2007 a 29. 01. 2008.
3. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období leden 2008
(tisk R/320)

Usn. č.
R 643/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s vyhodnocením rozpočtového provizoria Města Kojetína za období leden 2008
• výdaje
2,080.022,15 Kč
• příjmy
8,535.831,14 Kč,
předloží vyhodnocení rozpočtového provizoria ke schválení ZM dne 8. dubna 2008.
4. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové opatření č. 1/2008
(tisk R/321)

Usn. č.
R 644/03-08
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008 ve výši 300,00 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tisku R/321.
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5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2007
(tisk R/322)

Usn. č.
R 645/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s celoročním hospodařením města a se závěrečným účtem Města Kojetína za rok
2007, dle tisku R/322, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za
rok 2007 bez výhrad,
předloží výsledky celoročního hospodaření města a závěrečný účet Města Kojetína za rok
2007, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2007, ke schválení
zastupitelstvu města dne 8. dubna 2008.
6. Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetína k 31. 12. 2007
(tisk R/323)

Usn. č.
R 646/03-08
Rada města po projednání
souhlasí se zprávou o stavu pohledávek Města Kojetína k 31. 12. 2007, dle tisku R/323,
předloží zprávu o stavu pohledávek Města Kojetína ke schválení zastupitelstvu města dne
8. dubna 2008.
7. Návrh na poskytnutí daru akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov v roce
2008
(tisk R/324)

Usn. č.
R 647/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 5,3 mil. Kč akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov v roce 2008, dle důvodové zprávy tisku R/324,
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi akciovou společností Vodovody a kanalizace
Přerov a Městem Kojetínem,
předloží návrh na poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy ke schválení zastupitelstvu
města dne 18. března 2008.
8. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2008
(tisk R/325)

Usn. č.
R 648/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s návrhem na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2008, zpracovaným komisí RM
pro poskytování peněžitých dotací,
souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí peněžitých dotací, dle platných zásad, v celkové
výši 650.000,- Kč, dle přílohy tisku R/325,
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předloží návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2008 v celkové výši 650.000,- Kč
zastupitelstvu města dne 8. dubna 2008,
předloží návrh na uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací, dle platných zásad,
zastupitelstvu města dne 8. dubna 2008.
9. Návrh na poskytnutí peněžité dotace na rok 2008 pro Charitu Kojetín
(tisk R/326)

Usn. č.
R 649/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s poskytnutím peněžité dotace na rok 2008 pro Charitu Kojetín v rámci
schváleného rozpočtu města ve výši 150.000,- Kč,
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžité dotace, dle přílohy tisku č. R/326,
předloží návrh na poskytnutí peněžité dotace na rok 2008 pro Charitu Kojetín ve výši
150.000,- Kč zastupitelstvu města dne 18. března 2008,
předloží návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité dotace, dle přílohy tisku
č. R/326, zastupitelstvu města dne 18. března 2008.
10. Přemístění veřejného osvětlení - Dvořákova ulice, Kojetín
(tisk R/344)

Usn. č.
R 650/03-08
Rada města po projednání
schvaluje přemístění sloupu veřejného osvětlení na ulici Dvořákova v Kojetíně, Kojetín IMěsto, na p. č. 800/30, na vlastní náklady žadatele p. JB….
11. Zpráva o požadavcích na jízdní řády AD a ČD
(tisk R/327)

Usn. č.
R 651/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o požadavcích na jízdní řády AD a ČD.
12. Prokazatelná ztrátovost autobusové dopravy za rok 2007
(tisk R/328)

Usn. č.
R 652/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy za rok
2007,
ukládá odboru výstavby, životního prostředí a dopravy předložit informace o vytíženosti
jednotlivých spojů ve vedlejší, resp. v doplňkové dopravní obslužnosti firmy Connex
Morava a.s. na jednání RM 05/08.
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13. Nakládání s majetkem města
(tisk R/330)

Usn. č.
R 653/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s prodejem pozemku p. č. st. 4/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2,
ulice Podvalí, k.ú. Kojetín, p. AH…, za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti.

Usn. č.
R 654/03-08
Rada města po projednání
nesouhlasí s prodejem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ parcel
PK, p. č. 892/2, o výměře cca 40 m2, firmě Superfix Production, s.r.o., náměstí Svobody
1054, Kojetín I-Město.

Usn. č.
R 655/03-08
Rada města po projednání
ukládá odboru majetku a investic města předložit na jednání zastupitelstva dne 8. dubna
2008 návrh zveřejnění záměru prodeje budovy na Masarykově náměstí č. p. 34, postavené na
pozemku p. č. st. 61/1, k.ú. Kojetín a záměru prodeje pozemku p. č. st. 61/1, zastavěná plocha
a nádvoří, o velikosti 605 m2, k.ú. Kojetín, formou veřejné dražby, včetně data a místa konání
veřejné dražby a dalších podmínek jejího konání.

Usn. č.
R 656/03-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem pozemku p. č. 645/9, zahrada, o výměře 108 m2, ulice 6. května, k.ú.
Kojetín, za účelem využití jako zahrádka, na dobu neurčitou, za cenu 0,85 Kč/m2/rok,
pí. VS….

Usn. č.
R 657/03-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Kojetín:
- budovy bez č. p. - garáže, na pozemku p. č. st. 1908 a pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2,
- budovy bez č. p. - garáže, na pozemku p. č. st. 1922 a pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2,
- budovy bez č. p. - garáže, na pozemku p. č. st. 1923 a pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2,
- budovy bez č. p. - garáže, na pozemku p. č. st. 1924 a pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2.
Minimální cena garáže, včetně pozemku: 70.000,- Kč

p. č. st. 1908,
p. č. st. 1922,
p. č. st. 1923,
p. č. st. 1924,
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Usn. č.
R 658/03-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 5757/3, ost. plocha, o výměře
cca 45 m2, k.ú. Kojetín.

Usn. č.
R 659/03-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek vedený ve zjednodušené evidenci původ parcel Pozemkový katastr, p. č. 5736/2, o výměře 932 m2, k.ú. Kojetín.
14. Harmonogram termínů pro použití finančních prostředků účelového fondu,
zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů z „Fondu rozvoje bydlení
Města Kojetína“ (FRB-K)
(tisk R/331)

Usn. č.
R 660/03-08
Rada města po projednání
schvaluje harmonogram termínů pro použití finančních prostředků účelového fondu
zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů z „Fondu rozvoje bydlení Města
Kojetín“ (FRB-K), dle důvodové zprávy tisku R/331,
ukládá odboru majetku a investic města zveřejnit podmínky pro poskytování půjček pro rok
2008 na úřední desce města Kojetína a informovat občany o podmínkách pro poskytování
půjček v Kojetínském zpravodaji a na internetu.
15. Snížení nájemného z bytu
(tisk R/332)

Usn. č.
R 661/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost nájemce obecního bytu č. 13, p. RM…, o snížení nájemného
z bytu,
schvaluje snížení měsíčního čistého nájemného o 50% za měsíc únor 2008 a o 20% za
měsíc březen 2008, z obecního bytu č. 13, v ulici Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město,
nájemci bytu č. 13 p. RM…, dle důvodové zprávy tisku R/332.
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16. Pronájem nebytových prostor
(tisk R/333)

Usn. č.
R 662/03-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 22, Kojetín,
Kojetín III-Kovalovice, na pozemku p. č. st. 9, v k.ú. Kovalovice u Kojetína, o výměře cca
375 m2,
ukládá odboru majetku a investic města zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor
v budově č. p. 22, Kojetín, Kojetín III-Kovalovice, na pozemku p. č. st. 9, v k.ú. Kovalovice u
Kojetína, o výměře cca 375 m2.
17. Výpověď nájmu nebytových prostor - koupaliště
(tisk R/334)

Usn. č.
R 663/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí podanou výpověď Ing. Pavla Höniga, HG STYLE sdružení podnikatelů,
Závodí 426, Kojetín, Kojetín I-Město, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na koupališti
v Kojetíně ze dne 31.5.1999,
souhlasí s podanou výpovědí Ing. Pavla Höniga, HG STYLE sdružení podnikatelů, Závodí
426, Kojetín, Kojetín I-Město, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na koupališti
v Kojetíně ze dne 31.5.1999.
18. Návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na akci „Nadstavba multimediální učebny ZŠ náměstí Míru 84, Kojetín“ mezi
Městem Kojetín a Ing. Pavlem Olšovským
(tisk R/335)

Usn. č.
R 664/03-08
Rada města po projednání
schvaluje návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení a inženýrskou činnost s tím související na akci „Nadstavba multimediální učebny na
Základní škole náměstí Míru 83, Kojetín“, mezi zadavatelem Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Mojmírem Hauptem a
zhotovitelem Ing. Pavlem Olšovským, Spáčilova 3543, 767 01 Kroměříž. Cena díla celkem
činí 87.000,- Kč, termín zhotovení projektové dokumentace do 30. 06. 2008, dokončení
inženýrské činnosti do 30. 08. 2008.
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19. Nabídka zpracování Záměru na dovybavení stávajícího sběrného dvora
(tisk R/336)

Usn. č.
R 665/03-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 292/2008 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Mojmírem Hauptem, starostou
a zhotovitelem ENVIprojekt s r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ: 60739959, DIČ:
CZ60739959, zastoupeným RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti. Předmětem
díla je zpracování Záměru na dovybavení stávajícího sběrného dvora, vč. zpracování žádosti
o dotaci na Státní fond životního prostředí. Cena díla bez DPH činí 49 tisíc Kč. Termín
realizace - do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.
20. Bytové záležitosti
(tisk R/345)

Usn. č.
R 666/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost manželů T…, o splátkový kalendář na uhrazení kauce
k přidělenému obecnímu bytu č. 11, v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město,
souhlasí se stanovením splátkového kalendáře na úhradu kauce ve třech měsíčních
splátkách po 2.700,- Kč a se čtvrtou splátkou ve výši zůstatku stanovené kauce. Splátky jsou
splatné vždy do 30. dne v měsíci až do úplného splacení kauce, nejpozději do 30. 06. 2008.

Usn. č.
R 667/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí výpověď nájmu z bytu č. 3, v DPS Stan. Masara, Kojetín, Kojetín Iměsto, pí. MCh…, dohodou k 31.3.2008,
souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 3, v DPS Stan. Masara, Kojetín, Kojetín I-Město,
nájemce pí. MCh…, dohodou k 31.3.2008.

Usn. č.
R 668/03-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, na DPS Stan. Masara 1355, Kojetín,
Kojetín I-Město, po pí. MCh…, žadatelům v tomto pořadí:
1. pí. MF…, 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. MŽ…, za podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb obcí
Křenovice 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 669/03-08
Rada města po projednání
schvaluje pronájem obecního bytu č. 14, vel. 1+0, na DPS nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I-Město, po pí. BR…, žadatelům v tomto pořadí:
1. pí. FK…,
2. pí. ZH…,
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.
21. Návrh na revokaci usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/346)

Usn. č.
R 670/03-08
Rada města po projednání
revokuje usnesení č. R 318/07-07 z jednání Rady města Kojetína ze dne 10. 7. 2007 a
schvaluje uzavření 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.

Usn. č.
R 671/03-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu
řízení a inženýrské činnosti s tím související, na akci “Regenerace panelového sídliště Sever Kojetín, II. Etapa“, mezi zadavatelem Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20 Kojetín,
Kojetín I -Město, zastoupené Ing. Mojmírem Hauptem, starostou města a zhotovitelem
Ing. Arch. Radmilou Vraníkovou, Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž. Cena díla celkem činí
38 000,- Kč.
22. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2007
(tisk R/329)

Usn. č.
R 672/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2007,
předloží Zprávu o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2007 zastupitelstvu
města dne 8. dubna 2008.
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23. Informace o poliklinice v Kojetíně
(tisk R/337)

Usn. č.
R 673/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o objektu polikliniky v Kojetíně,
ukládá odboru majetku a investic města připravit na jednání RM 04/08 návrh na navýšení
nájemného na poliklinice v Kojetíně o součet míry inflace za poslední 2 roky,
ukládá odboru majetku a investic města předložit na jednání RM 04/08 návrh na
zabezpečení ostrahy v objektu polikliniky v Kojetíně v redukované formě - s ohledem na
provoz.
24. Organizační směrnice pro konání obřadů zajišťovaných Městem Kojetín
(tisk R/338)

Usn. č.
R 674/03-08
Rada města po projednání
schvaluje Organizační směrnici pro konání obřadů zajišťovaných Městem Kojetínem,
schvaluje vyplácení příspěvku na úpravu zevnějšku, dle důvodové zprávy tisku R/338.
25. Poskytnutí peněžitého daru
(tisk R/339)

Usn. č.
R 675/03-08
Rada města po projednání
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč Českému svazu chovatelů,
základní organizaci, Kojetín, zastoupené Davidem Duchoněm, předsedou organizace - jako
příspěvek na náklady spojené s pořádáním výstavy drobného zvířectva v Kojetíně.
26. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/340)

Usn. č.
R 676/03-08
Rada města po projednání
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 08. 04. 2008.
27. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu za rok 2007
(tisk R/341)

Usn. č.
R 677/03-08
Rada města po projednání
vyhlašuje nejúspěšnějšími sportovci města Kojetína za rok 2007:
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v kategorii sportovních nadějí:

Kateřinu Kavulovou
Ondřeje Berčíka
Kamila Dvořáka
• v kategorii jednotlivců do 19 let za sportovní úspěchy v r. 2007:
Janu Šivákovou
Lukáše Krištofa
Tomáše Kantora
Petru Šupčíkovou
Marii Braunerovou
Janu Nakládalovou
• v kategorii jednotlivců nad 20 let za sportovní úspěchy v r. 2007:
Milana Hruboše
Ing. Lenku Šigutovou
Naděždu Šoborovou
Ing. Jaroslava Bělku
Kamila Hrudíka
Dušana Ševčíka
Jiřího Kilhofa
Ing. Jiřího Šírka
Reného Mikalu
Petra Ošťádala
• nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetín v r. 2007:
- posádku dračích lodí - MIX Dragonteam Kojetín, kapitán Tomáš Janoušek
- starší přípravku TJ Slavoj Kojetín, pod vedením Radka Tomšice
• osobností v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
Jiřího Prokeše
Mgr. Jaroslava Prášila
Milana Křepelku
Zdeňka Mrázka
Marka Štece
Bohumila Řezníčka
Aleše Stavinohu,
schvaluje poskytnutí věcných darů všem vyhodnoceným ve výši á 500,- Kč.
28. Jednací řád rady města
(tisk R/342)

Usn. č.
R 678/03-08
Rada města po projednání
vydává Jednací řád Rady města Kojetína.
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29. Stanovení výše odměn a dalších peněžitých plnění neuvolněným členům ZM
Kojetína a členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM Kojetína
(tisk R/343)

Usn. č.
R 679/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s výší odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od
01. 02. 2008, dle důvodové zprávy tisku R/343,
předloží k projednání zastupitelstvu dne 8. dubna 2008.
30. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
30/A. Zřízení pracovního místa veřejně prospěšných prací u Centra sociálních služeb
Kojetín, příspěvkové organizace

Usn. č.
R 680/03-08
Rada města po projednání
schvaluje zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací u Centra
sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, v období od 15. 04. 2008 do 15. 10. 2008.
30/B. Zápisy z jednání komisí Rady města Kojetína

Usn. č.
R 681/03-08
Rada města po projednání

bere na vědomí
•
•
•

Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM ze dne 30. 01. 2008,
Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM ze dne 27. 02. 2008,
Zápis z jednání Komise pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality
RM ze dne 04. 02. 2008,
schvaluje plán činnosti Komise pro veřejný pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality
RM na rok 2008.
ukládá odboru výstavby, životního prostředí a dopravy projednat se Správou a údržbou
silnic Olomouckého kraje požadavek přesunu přechodu pro chodce na ulici Olomoucká dál od
křižovatky a zřízení přechodu pro chodce v ulici Padlých hrdinů.
30/C. Vyřazení majetku z účetní evidence

Usn. č.
R 682/03-08
Rada města po projednání
schvaluje vyřazení majetku z evidence Města Kojetína:
• Kopírovací stroj SHARP, inventární číslo 71920095, rok pořízení 1998
• Škoda Felicie, inventární číslo 71920136, rok pořízení 2003.
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30/D. Návrh na vyplacení odměny - MěKS Kojetín
(tisk R/347)

Usn. č.
R 683/03-08
Rada města po projednání
schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu - organizační
zajištění přípravy a průběhu 16. ročníku Divadelní přehlídky amatérských souborů Kojetín
2008 - ředitelce MěKS Kojetín, dle tisku R/347.
30/E. Stanovení osobního příplatku ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín,
příspěvkové organizace
(tisk R/ 348)

Usn. č.
R 684/03-08
Rada města po projednání
stanovuje osobní příplatek ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvková
organizace, s účinností od 01. 04. 2008, dle důvodové zprávy tisku R/348.

Usn. č.
R 685/03-08
Rada města po projednání
souhlasí s ozeleněním Husovy ulice v Kojetíně, dle návrhu Komise životního prostředí.
30/F. Manažerská smlouva č. 8

Usn. č.
R 686/03-08
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměny jednateli společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za splnění
úkolů za IV. čtvrtletí roku 2007, dle Dodatku č.8 Manažerské smlouvy.
30/G. Protokol č. 1/2008 o výsledku kontroly, provedené Kontrolním výborem ZM

Usn. č.
R 687/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Protokol č. 1/2008 o výsledku kontroly Kontrolního výboru ZM Kojetína
ze dne 6. února 2008 a 27. února 2008.
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30/H. Žádost o finanční příspěvek na obnovení opěrné zdi - Římskokatolická farnost
Kojetín

Usn. č.
R 688/03-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Žádost o finanční příspěvek na obnovení opěrné zdi Římskokatolické
farnosti Kojetín,
ukládá odboru výstavby, životního prostředí a dopravy zajistit od Římskokatolické farnosti
Kojetín doklad o skutečných nákladech na opravu zdi v Růžové ulici a informace předložit na
jednání RM 04/08.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 18. 03. 2008

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

