USNESENÍ
z 48. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 1. prosince 2008
v 17:00 hodin v sále Hotelu Pivovar v Kojetíně,
náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín
1. Zřízení bytu pro sociálně vyloučené občany s dlouhodobě nepříznivým zdravotním
stavem v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín
(tisk R/513)

Usn. č.
R 1007/12-08
Rada města po projednání
zřizuje byt pro sociálně vyloučené občany s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, vyčleněním jedné bytové
jednotky v tomto domě, a to bytu č. 20,
schvaluje pravidla pro přidělování bytu občanům sociálně vyloučeným s dlouhodobě
nepříznivým zdravotním stavem, v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Dr. E. Beneše 3,
Kojetín, dle důvodové zprávy tisku R/513.
2. Nakládání s majetkem města
(tisk R/510, 510a)

Usn. č.
R 1008/12-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č 507, orná půda, o výměře 7414 m, k.
ú. Kojetín.

Usn. č.
R 1009/12-08
Rada města po projednání
souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem a
obyvateli domu č. p. 1179, ul. Jiráskova, Kojetín I-Město, kdy předmětem převodu je studna
na pozemku p. č. st. 1470, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Jiráskova, k. ú. Kojetín.
3. Bytové záležitosti
(tisk R/507)

Usn. č.
R 1010/12-08
Rada města po projednání
souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 4, vel. 2+1, v domě č. p. 371, na ulici
Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, s panem Miroslavem Berkym a Katarinou
Berkyovou, oba bytem byt č. 4, Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínky nájmu
na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 20,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací
předměty.

2
4. Tržní řád
(tisk R/508)

Usn. č.
R 1011/12-08
Rada města po projednání
souhlasí se zrušením tržnice na ulici Svatopluka Čecha vedle pojízdného chodníku,
vydává Nařízení města Kojetín č. 1/2008, kterým se upravuje Nařízení města Kojetín
č. 1/2004, Tržní řád, ve znění dle přílohy tisku R/508.
5. Odpis dlužného nájemného
(tisk R/509)

Usn. č.
R 1012/12-08
Rada města po projednání
souhlasí s odpisem pohledávky na nájemném a úhradách za služby s nájmem spojených
z bytu č. 12, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město, zemř. Miroslavy Šóšové, posledně
bytem Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 3.435,- Kč,
souhlasí s odpisem pohledávky na nájemném a úhradách za služby s nájmem spojených
z bytu č. 2, Padlých hrdinů 974, Kojetín, Kojetín I-Město, pana Petra Bocana, Masarykovo
náměstí 7, Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 3.604,- Kč,
souhlasí s odpisem pohledávky na nájemném a úhradách za služby s nájmem spojených z
bytu č. 3, Padlých hrdinů 932, Kojetín, Kojetín I-Město, pana Jiřího Brázdila, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 11.496,- Kč,
souhlasí s odpisem pohledávky na nájemném a úhradách za služby s nájmem spojených
z bytu č. 6, Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, pana Petra Hromady, Palackého 371,
Kojetín, Kojetín I-Město, ve výši 227,- Kč
6. Návrh vnitřní směrnice města „Vedení evidence uzavřených smluv“
(tisk R/511)

Usn. č.
R 1013/12-08
Rada města po projednání
schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 vnitřní směrnici Města Kojetína „Vedení evidence
uzavřených smluv“, dle důvodové zprávy tisku R/511.
7. Návrh vnitřní směrnice města „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
(tisk R/512)

Usn. č.
R 1014/12-08
Rada města po projednání
schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 vnitřní směrnici Města Kojetína „Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu “, dle důvodové zprávy tisku R/512.
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8. Rozpočtové provizorium Města Kojetína na období leden 2009
(tisk R/514)

Usn. č.
R 1015/12-08
Rada města po projednání
souhlasí s rozpočtovým provizoriem Města Kojetína na období leden 2009
běžné výdaje
6 mil. Kč
příjmy
6 mil. Kč
souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria, potřebnými k zajištění plynulosti hospodaření
Města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku R/514,
předloží rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria ke schválení
zastupitelstvu města dne 10. prosince 2008.
9. Udělení čestného občanství města
(tisk R/516)

Usn. č.
R 1016/12-08
Rada města po projednání
souhlasí s udělením čestného občanství města Kojetína p. Janu Šenkovi, in memoriam;
Ing. Otomaru Schickovi, in memoriam; p. Jindřichu Rieglovi, in memoriam,
předloží ZM 12/08 ke schválení.
10. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
10/A. Vyřazení majetku z účetní evidence

Usn. č.
R 1017/12-08
Rada města po projednání
schvaluje s vyřazením majetku z účetní evidence Města Kojetína:
•

odpadní jímka BJ 877259 - Rumunská ulice, č. p. 1178, inv. číslo
739000035, rok pořízení 2000 v hodnotě 413.400,- Kč.

10/B. Změna Stanov Svazku obcí mikroregionu Středí Haná

Usn. č.
R 1018/12-08
Rada města po projednání
souhlasí se změnou Stanov Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v článku 6, bodu 1:
příspěvky jsou stanoveny ve výši 20 Kč na jednoho obyvatele trvale přihlášeného v obci k
01. 01. daného roku,
předloží k projednání ZM 12/08.
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10/C. Žádost o snížení nájmu za sál Sokolovny

Usn. č.
R 1019/12-08
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost Nadačního fondu při Gymnáziu v Kojetíně o snížení nájmu za sál
Sokolovny v Kojetíně,
doporučuje MěKS Kojetín vyúčtovat Nadačnímu fondu při Gymnáziu v Kojetíně, za
pořádání dvou plesů Gymnázia Kojetín, spojených se slavnostním stužkováním maturantů,
náklady v plné výši,
ukládá Ing. Jiřímu Šírkovi odpovědět Nadačnímu fondu při Gymnáziu v Kojetíně na jejich
žádost.
10/D. Změna organizační struktury MěÚ Kojetín

Usn. č.
R 1020/12-08
Rada města po projednání
schvaluje převod části činnosti spočívající v personálním zajištění provozu Sběrného dvora
v Kojetíně z Města Kojetína, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, IČ 00301370, na
firmu Technis Kojetín, spol. s r.o., se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů 638, IČ 64608727 ke
dni 01. 01. 2009,
schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Kojetín ke dni 01. 01. 2009 - dodatek č. 6
přílohy č. 2 , přílohu č. 3 a dodatek č. 7 přílohy č. 4 Organizačního řádu MěÚ Kojetín,
ukládá tajemnici MěÚ zabezpečit realizaci kroků potřebných k převodu části činnosti
Města Kojetína, spočívající v personálním zajištění provozu Sběrného dvora v Kojetíně na
firmu Technis Kojetín, spol. s r.o., ke dni 01. 01. 2009.
10/E.

Usn. č.
R 1021/12-08
Rada města po projednání
ukládá tajemnici MěÚ zapracovat do směrnice o poskytování příspěvku na stravování nově
dva způsoby stravování a to prostřednictvím Školní jídelny Kojetín a Hotelu Pivovar.
Informace předložit na jednání RM 01/09.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 1. prosince 2008

Ing. Jiří Šírek
místostarosta města

