USNESENÍ
z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. července 2008
v 15:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín
1. Informace z MěKS - příprava Kojetínských hodů a Kojetínského hudebního léta
2008, propagace
(ústně)

Usn. č.
R 824/07-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Informace o přípravě a finančním zajištění Kojetínských hodů 2008 a
Kojetínského hudebního léta 2008,
bere na vědomí stav na úseku propagace města a výhled na léta 2008 - 2010,
ukládá řediteli Hotelu Pivovar, realizovat ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Kojetín kroky, vedoucí ke zřízení informačního centra v Hotelu Pivovar a zabývat se zřízením
pracoviště internetu pro veřejnost v prostorách hotelu. Informace o postupu prací předložit na
RM 08/08.
2. Vyřazení majetku z evidence
(ústně)

Usn. č.
R 825/07-08
Rada města po projednání
schvaluje vyřazení majetku města z účetní evidence - budova veřejných WC - inv. č.
739140001, dle návrhu hlavní inventarizační komise ze dne 12. 06. 2008.
3. Pronájem nebytových prostor
(tisk R/408, 408a)

Usn. č.
R 826/07-08
Rada města po projednání
souhlasí s ukončením nájmu parkovacího místa č. 1, v garážovém stání v domě č. p. 1309,
ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p. LV…, s výpověďní lhůtou 14 dní ode
dne doručení výpovědi,
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 1, v garážovém stání v domě č. p. 1309, ve
Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, sl. MF…, za podmínky nájmu na dobu neurčitou,
s výpověďní lhůtou 1 měsíc.

Usn. č.
R 827/07-08
Rada města po projednání
souhlasí s podáním výpovědi nájmu pí. JK…, na parkovací místo č. 12, v garážovém stání
v domě č. p. 1309, ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I-Město, bez udání důvodu,
s výpověďní lhůtou 1 měsíc.
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4. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
4/A. Vyplacení odměny ředitelce CSS, příspěvkové organizace

Usn. č.
R 828/07-08
Rada města po projednání
schvaluje vyplacení odměny ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové
organizace, dle důvodové zprávy předlohy.
4/B. Dodatek č. 1 Jednacího řádu Rady města Kojetína

Usn. č.
R 829/07-08
Rada města po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 Jednacího řádu Rady města Kojetína, dle předlohy tisku.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 16. července 2008

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

