USNESENÍ
z 34. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2008
v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové opatření č. 3/2008
(tisk R/370)

Usn. č.
R 741/05-08
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008 ve výši 20 tis. Kč, včetně přesunů položek
v rámci již schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2008, dle přílohy č. 1 tisku R/370.
2. Poliklinika - ostraha objektu
(tisk R/371)

Usn. č.
R 742/05-08
Rada města po projednání
bere na vědomí informace o ostraze objektu Polikliniky v Kojetíně,
neschvaluje zapracovat do dodatků k nájemním smlouvám na ordinace a kanceláře
v objektu Polikliniky v Kojetíně zálohy na službu - ostraha.
3. Návrh smlouvy o dílo na „Venkovní a sadové úpravy v areálu Hotelu Pivovar“
v Kojetíně
(tisk R/372)

Usn. č.
R 743/05-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Venkovních a sadových úprav v areálu
Hotelu Pivovar“ v Kojetíně mezi objednatelem: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752
01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a
zhotovitelem: Vasil Mádr, eko - VAS, Smetanova 184, 751 31 Lipník nad Bečvou zastoupeným p. Vasilem Mádrem - statutárním zástupcem společnosti. Termín předání díla do
20. 06. 2008. Celková cena včetně DPH činí 480.000,- Kč.
4. Smlouva o dílo - oprava Masarykova náměstí (chodníky)
(tisk R/373)

Usn. č.
R 744/05-08
Rada města po projednání
odkládá projednání výběru dodavatele a Smlouvy o dílo na opravu chodníků na
Masarykově náměstí v Kojetíně na jednání RM dne 27. 05. 2008.

2
5. Komise pro poskytování půjček z FRB
(tisk R/374)

Usn. č.
R 745/05-08
Rada města po projednání
zřizuje Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2008 a jmenuje její
členy: Ing. Jiřího Šírka, Ing. Dušana Laboně, p. Jiřího Stava, pí. Drahomíru Fíkovou,
pí. Jiřinu Páleníkovou. První zasedání komise se uskuteční dne 19. 05. 2008.
6. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
6/A. Žádost o souhlas k použití znaku města

Usn. č.
R 746/05-08
Rada města po projednání
souhlasí s použitím znaku Města Kojetína na internetových stránkách Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
6/B. Žádost - ochrana před nadměrný hlukem restaurace Na Růžku

Usn. č.
R 747/05-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. PJ… o zajištění bezhlučného provozu tzv. letní zahrádky
restaurace Na Růžku,
ukládá starostovi města projednat s velitelem Městské policie Kojetín zajištění pořádku
v restauraci Na Růžku v době provozu tzv. letní zahrádky.
6/C.

Usn. č.
R 748/05-08
Rada města po projednání
nesouhlasí s vedením objízdné trasy v souvislosti s uzavírkou Vyškovské ulice přes ulici
Hanusíkova pro veškerou dopravu,
ukládá odboru výstavby, životního prostředí a dopravy jednat o nesouhlasu rady města a
změně objízdné trasy s Magistrátem města Přerova, odborem dopravy.
6/D.

Usn. č.
R 749/05-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost p. OF…, o instalaci a spolufinancování kamerového systému a
ukládá místostarostovi Ing. Jiřímu Šírkovi pozvat p. OF… a p. JH… na jednání RM dne
27. 05. 2008.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města
Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 12. května 2008

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

