USNESENÍ
z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. září 2008
ve 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
1. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště Sever, II. etapa Vybudování dětského hřiště a rekonstrukce víceúčelového hřiště“
(tisk R/452)

Usn. č.
R 901/09-08
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště Sever, II etapa - Vybudování
dětského hřiště a rekonstrukce víceúčelového hřiště“ v tomto složení:
členové komise:

Ing. Jiří Šírek
Ing. Dušan Laboň
Jana Bosáková.

2. Změna rozpočtu roku 2008 - rozpočtové opatření č. 7/2008
(tisk R/448)

Usn. č.
R 902/09-08
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008, ve výši 102,52 tis. Kč, včetně přesunů položek
v rámci již schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2008, dle přílohy č. 1 tisku R/448.
3. Návrh Smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu „Sdružené kanalizační
přípojky na ulici Padlých hrdinů, Kojetín“
(tisk R/449)

Usn. č.
R 903/09-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu „Sdružené
kanalizační přípojky na ulici Padlých hrdinů, Kojetín“, mezi objednatelem: Městem
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené
Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a zhotovitelem: MYFA Olomouc s.r.o., Tovární
41, 772 00 Olomouc, zastoupenou p. Janem Frýbou, jednatelem společnosti.
Termín zhotovení je dohodnut na období 10 - 11/2008.
Celková cena, včetně DPH, činí 671.178,- Kč.
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4. Návrh Smlouvy o dílo na vybudování „Monitorovacího kamerového systému“ pro
město Kojetín
(tisk R/450)

Usn. č.
R 904/09-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vybudování „Monitorovacího kamerového systému“
pro město Kojetín, mezi objednatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01
Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a
zhotovitelem: INTERAL společnost s ručením omezeným, Blanická 973/185, 724 00
Ostrava-Stará Bělá, zastoupenou p. Jiřím Valentou, jednatelem společnosti.
Termín zhotovení je dohodnut na období 09 - 12/2008.
Celková cena, včetně DPH, činí 493.208,- Kč.
5. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště Sever, II. etapa - Vybudování dětského
hřiště a rekonstrukce víceúčelového hřiště“
(tisk R/455)

Usn. č.
R 905/09-08
Rada města po projednání
schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště
Sever, II. etapa - Vybudování dětského hřiště a rekonstrukce víceúčelového hřiště“, uchazeči:
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, který byl
doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na
výše uvedenou zakázku,
ukládá odboru majetku a investic města předložit na dalším zasedání RM návrh „Smlouvy
o dílo“ na realizaci výše uvedené zakázky.
6. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci
veřejné zakázky „Rekonstrukce Kojetín - Rekonstrukce místních komunikací
Hanusíkova, Čs. Legií a Dudíkova“
(tisk R/453)

Usn. č.
R 906/09-08
Rada města po projednání
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky „Rekonstrukce Kojetín - Rekonstrukce místních komunikací Hanusíkova, Čs. Legií a
Dudíkova“:
členové komise:
JUDr. Zdeňka Šrámková
Ing. Jiří Šírek
Ing. Dušan Laboň
Jiří Stav
RNDr. Jitka Hálková

náhradníci:
Iva Dokoupilová
Ing. Mojmír Haupt
Miloš Pavlík
Jana Bosáková
Jaroslav Minařík

organizace:
BM asistent s.r.o., Olomouc
Město Kojetín
Město Kojetín
Město Kojetín
Rada města Kojetína.
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7. Návrh smlouvy o právu provést stavbu
(tisk R/454)

Usn. č.
R 907/09-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, mezi vlastníkem pozemků: Městem
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným
Ing. Mojmírem Hauptem - starostou města a stavebníkem: Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Mgr. Hanou Kamasovou, vedoucí odboru
majetkového a právního, Krajského úřadu Olomouckého kraje.
8. Smlouva o partnerství k projektu „Podpora partnerství a plánování sociálních služeb
v lokalitách Olomouckého kraje“
(tisk R/451)

Usn. č.
R 908/09-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství k projektu „Podpora partnerství a plánování
sociálních služeb v lokalitách Olomouckého kraje“ mezi Poradenským centrem sociálních
služeb Olomouckého kraje, p.o., Žilinská 7, 779 00 Olomouc (dále PCSSOK) a Městem
Kojetínem. Předmětem smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce v projektu, který
PCSSOK předkládá s žádostí o finanční prostředky do Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, výzva č. 22 pro předkládání grantových projektů - Podpora vzdělávání a
procesů v sociálních službách, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast
podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb,
pověřuje starostu města Ing. Mojmíra Haupta podpisem výše uvedené smlouvy.
9. Dohoda o partnerství - Technis Kojetín spol. s r.o.

Usn. č.
R 909/09-08
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dohody o partnerství mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí
20, 752 01 Kojetín a firmou Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín.
10. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
10/A. Zápis z jednání Komise školství a kultury RM

Usn. č.
R 910/09-08
Rada města po projednání
bere na vědomí Zápis z jednání Komise školství a kultury RM Kojetína ze dne
09. 09. 2008.
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10/B. Žádost o užití znaku města - JSDH Kojetín

Usn. č.
R 911/09-08
Rada města po projednání
souhlasí s užitím znaku města Kojetína na plakety, vydané u příležitosti 135. výročí
založení SDH Kojetín.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

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

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

